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 تقرير األمين العام  
  

 موجز 
بشـــ      73/225يتضـــمن  اا التر ا  ارـــتع ااـــا عاما لحتردف المح ذ قر رنالا ق ا  الامة   العام   

. وقد لعد مؤرمُ   2018مباشــ ة األعمال الح ة من لجا التنم   المدــتداف منا ار اي  قر نااو  األول/بردــمب  
 ة والتنمـ    ـاا التر ا  ااقاـقان من ارــــــــــــــاـامـاع ـقدمتاـا نـ اـااع ـرابعـ  ل مم المتحـدة  مناـا  األمم المتحـدة لحتاـا

ــابر  وايجتماا    ومندم  العما الدول    والمندم  الدول   لحاا ة    الحاا  اإلقح م    وإبا ة الشــــــؤو  ايقتوــــ
متحــدة لحمدــــــــــــــتو نــاع البشــــــــــــــ اــ  وم نز التاــا ة الــدول ــ   و  اــامل األمم المتحــدة لحبلجــ   و  اــامل األمم ال

ــلن   )موئا ــاواة جلن الاندـ ــناا    و لج  األمم المتحدة لحمدـ األمم المتحدة(  ومندم  األمم المتحدة لحتنم   الوـ
ــان   ــتع ااـــــ ــمن التر ا  ارـــــ ورمكلن الم لة ) لج  األمم المتحدة لحم لة(  والمندم  العالم   لحمحك   الاك ا . واتضـــــ

ــ ل ة  عاما لحتقو اع األخل ة قر م ــ   والوــــ ــدــــــاع المتنا    الوــــ ــ ة األعمال الح ة ورعزاز المؤرــــ اال مباشــــ
ــعلد الو نر   ــ ة األعمال الح ة عحط الوـ ــاع والتداجل  المت اة بعمان لمباشـ ــا المما رـ ــق   واحدب لقضـ والمتورـ
واإلقح مر والـدولر  بمـا قر يلـي قر ا ـا  التوـــــــــــــــدح لحتحـدرـاع التر رق واـا جـائحـ  م   قل و  نو واـا  

ــامح  والم اا   لحبلج  19-د)كوقل ــ ة األعمال الح ة الشــــ ــا  الدو  الاح رؤبرح مباشــــ ــتكشــــ ــا ارــــ (. واا ح لرضــــ
ـــتدامـ  لعـاف  19-وال قمـ   واـلدائ ـا  قر رـــــــــــــــ اي مـا بعـد جـائحـ  نوقـلد   وف مـا يتعح  جتناـلا خقـ  التنمـ   المدــــــــــــ

ــان مدـــــائا رتعح  بام  الب اااع عن رشـــــا   مباشـــــ ة األ2030 عمال الح ة وق ا  لث  ا   . واردف التر ا  لرضـــ
   19-ورعزاز بو  مباشـــــــ ة  ا  األعمال قر رحرل  الناضـــــــ  ايجتماا   وايقتوـــــــابر  لما بعد جائح  نوقلد

 .ورحرل  ل دا  التنم   المدتدام   واتضمن روص اع بش   ربا المضر قدمان 
 
 

  
 

 * A/75/150. 
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 مقدمة  -  أول  
المتعح  بمبـاشــــــــــــــ ة األعمـال الح ة من لجـا التنم ـ   73/225رــــــــــــــحعمـت الامة ـ  العـامـ  قر ق ا  ـا  - 1

المدـتدام  باإلرــااف الااف الاح رردمح مباشـ ة األعمال الح ة الااف قر رحرل  التنم   المدــتدام  جتوقل  ا ق    
ــدياا لحتحدراع عما  وواز ا النمو  ــاي ايجتماا    وروـ ــلناا األواـ وايجتكا  قر الماال ايقتوـــابح  ورحدـ

. وا ب رشــديد قر الر ا  عحط اــ و ة ارباي 2030ايجتماا   والبلج   قر رــ اي خق  التنم   المدــتدام  لعاف 
  لعدة ققاعاع.  اال شـاما ونحر قر مباشـ ة األعمال الح ة رشـمُا ارـت ار ا اع ورـ ارـاع  واح  األمد وشـامح

ــعلد الدـــ ارـــاع العام  ورداجل  التعاقر الاذم   ــم ب  م   بال   قر روج ح ايرـــتااب  عحط صـ وادا الر ا  يتدـ
ــاع  19-لمعالا  ر ثل  جائح  م   قل و  نو واا )كوقلد ــدــــــ ــ ة األعمال الح ة  والمؤرــــــ ( عحط رنم   مباشــــــ

 المتنا    الو   والو ل ة والمتورق .

ا التر ا  قر ارــــــتع ا  التقو اع التر   لع قر ماال رشــــــا   مباشــــــ ة األعمال واتمثا  د   ا - 2
ويلي جاد  ررل م   الح ة  والمؤرـدـاع المتنا    الوـ   والوـ ل ة والمتورـق   عحط مدن الدـنتلن المااـلتلن

تعح   التردف المح ذ ورردرم روصـــــ اع بشـــــ   اإلج اتاع التر يتعلن ار اي ا قر  اا الوـــــدب  بما قر يلي ما ي
جتعزاز الدو  الاح رؤبرح مباش ة األعمال الح ة والمؤرداع المتنا    الو   والو ل ة والمتورق  قر رحرل   

 .19-الناض  ايجتماا   وايقتوابر  لما بعد جائح  نوقلد
  

اتجاااتاااا مباااشااااااااارة األعمااال الحرة ال جميآل أنحاااا العااال  وا ثااار الناااجمااة   -   ثانيا  
 19- جائحة كوايد  عن 

( اآلخاة قر اياتشــــــا  قر ودوع ر اج  اقتوــــــابح  19- ردــــــببت جائح  م   قل و  نو واا )كوقلد  - 3
مايلن    5عالمر واب  بما ي مثلا لح قر العوـ  الحدي.. ورشـل  رردي اع مندم  العما الدول   الط ل  ما جلن 

جحلو  بوي    860لن محلو  وظ ـا  رــــــــــــــُتاـرد من ج ات يـلي  ورــــــــــــــلن ا  بخـا الـلد العـامـح  بمـا يت او  ج  25 و 
 . ( 1) محلو  ش ص قر ج اثن الار  المدق  من جديد   70ر احلو  بوي . ومن المتوق  ل  رر  لكث  من  4,3 و 

ورشــكا المؤرــدــاع المتنا    الوــ   والوــ ل ة والمتورــق  العموب الار ح لاقتوــاب العالمر  ول.  - 4
قر المـائـ  من العمـالـ  قر البحـدا   90 و 80وادــــــــــــــبـ  رت او  جلن   (2)رمثـا لكث  من ثحثير العمـالـ  قر العـالم

ــناع   يوجد  ــائ  الاابو  التر رؤث  قر نا جحد ونا ققاي من ققاعاع الوـ ــبا ال دـ ــ  الدخا. و دـ المن اضـ
العديد من األشـــ ا  العا حلن عن العما ممن يبحثو  عن ق   لمباشـــ ة لعمال و ة  ورـــلواصـــحو  البح. 

ــدــــــاع المتنا    عن  ا  الا  . وقر ا ــح  رمكن ايرــــــتاابة من بواق   واب األعمال الح ة والمؤرــــ لوقت اادــــ
الوــ   والوــ ل ة والمتورــق  لمعالا  المشــكاع التر رواجح العالم  وقر الوقت اادــح المدــاعدة عحط رحرل   

قد لصبح الدو   ل دا  التنم   المدتدام   وي ر ما قر الرقاعاع المتدا   األبات وقر اياتعاش ايجتماعر. و 
الاح رؤبرح مباشـــــ ة األعمال الح ة والمؤرـــــدـــــاع المتنا    الوـــــ   والوـــــ ل ة والمتورـــــق  قر رحرل  التنم   

_________________ 

 (1) Daniel Gerszon Mahler and others, “Updated estimates of the impact of COVID-19 on global 

poverty”, World Bank Blogs, 8 June 2020. 

 (2) ILO, “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work”, 4th ed., 27 May 2020. 
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ايجتماا   وايقتوابر  ل م من لح وقت مضط  ور كو  من جلن التداجل  ياع األولوا  قر ماال الد اراع  
 وما بعد ا. 19-دالعام  لحدول األعضات خال م وح  التعاقر من جائح  نوقل

وظحت مباشــ ة األعمال الح ة عحط الوــعلد العالمر لود األشــكال الاائح  لحعمال  ولرــباة المة شــ .   - 5
 (3)قر المائ  قر المتورــــ  من الدــــكا  البال لن 15  ناات ادــــب  ررا شــــلجا ما عن 2019-2018قار الات ة 

قر المائ  قر ارقال ا   3 ة )ر اووت الندــــــــب  جلن رزاول لود لاشــــــــق  مباشــــــــ ة األعمال الح ة قر م اوحاا المبك
من لصــــــــا  36  ا راعت ووــــــــ  مباشــــــــ ة األعمال الح ة قر 2015قر المائ  قر شــــــــلحر(. ومنا عاف  37 و

  ناات ادـــــب  المت حعنلن عن مباشـــــ ة األعمال الح ة 2019جحدان شـــــمحام الد ارـــــ  ايرـــــتروـــــائ  . وقر عاف  52
(  19-ربحلن عحلاا. غل  ل  م   جائح  م   قل و  نو واا )كوقلدشـائع  جندـب  ررا عن اوـس ادـب  الم

لبق  اإلقبال عحط مباشــــــــــــ ة  ا  األعمال  ول. اا اضــــــــــــت القحباع المتعحر  بالمشــــــــــــا ا  التاا ا  جندــــــــــــب  
 .(4)المائ  قر بع  البحدا  قر 40

بخول الم لة ماــال  نبل ة قر معدم البحــدا   ولــ. نــا  معــدل  (5)وظحــت الااواع جلن الاندــــــــــــــلن - 6
ــاواان م  معدل بخول ال جال اللاا قر  ــا  6األعمال الح ة متدــــ ــ    62جحدا  قر  من لصــــ ــمحتاا الد ارــــ جحدا شــــ

جحدا  36رـــن  قر   34-25ايرـــتروـــائ  . و حا ااتشـــا  مباشـــ ة األعمال الح ة ي ورح قر لورـــا  الاج  العم ا  
ــا  ــات و واب   19-ئح  نوقلدجحدا  ثم اا ا  با  اب بعد يلي. ونا  لاا  50من لصــــــ ــحبر عحط الندــــــ ر ثل  رــــــ

األعمال الح ة من الشــــــــباة رحديدان اد ا لوــــــــ   عدب م قر الرقاعاع المتضــــــــ  ة جوجح خا  من عمح اع  
اإلغاي وغل  ا من المدـــــــــائا العام   بما قر يلي عدف وجوب اداف  رـــــــــمر وااعداف امكاا   الحوـــــــــول عحط  

لط األرـــواي  وشـــبكاع التواصـــا  والحمار  ايجتماا  . واذباب اوتمايع التمواا  والتكنولوج ا  ورـــبا النااي ا
 قر المائ . 27عد  ا المالر لو اقاراا جندب   (6)اعا  الش ناع التر ردي  ا ادات

ــ ل ة  - 7 ــ   والوـــ ــاع المتنا    الوـــ ــدـــ ــس المؤرـــ ــاتاع ل  لكث  من اوـــ ــتروـــ وابلعنن موجز لتحي ايرـــ
ووقران   .  ول  ثحثاا ر شـط من اإلقا  قر غضـو  شـا  واود(7)قر اي ابارااوالمتورـق  ركبعدع خدـائ  قابو  

عحط   19-لما و ب قر الد ارــــــــ  ايرــــــــتروــــــــائ   التر لج ا ا م نز التاا ة العالم   بشــــــــ   ر ثل  جائح  نوقلد
ــت ح  25قإ    (8)األعمال التاا ا  ــ ل ة قر البحدا  النام   رــ ــاع التاا ا  الوــ ــدــ لجواجاا  قر المائ  من المؤرــ

قر المائ  من  ا  المؤرداع قر لق اق ا ياعكاراع شديدة. نما ل  وااظ الش ناع    75ااائ ان  م  ركبُّد احو 

_________________ 

الاح رعنط بق ا  وال  األعمال الح ة رــنواان بحدــا ووــ   واب  ا   “العالمم صــد األعمال الح ة قر ”ردــتند رردي اع األواكتاب الط  (3) 
 األعمال قر م اوحاا المبك ة من الدكا  البال لن.

 (4) Petr Sedláček and Vincent Sterk, “Start-ups and employment following the COVID-19 pandemic: a 

calculator”, COVID Economics, No. 13 (Centre for Economic Policy Research (CEPR) Press,  

4 May 2020). 

 .2019/2018رردي اع األواكتاب ارتنابان الط التر ا  العالمر لم صد األعمال الح ة قر العالم لحات ة  (5) 

جحدان قر عاف  11عحط اقاي   رردي اع األواكتاب ارــــــتنابان الط ارــــــتروــــــاتاع المتابع  بشــــــ   المؤرــــــدــــــاع التاا ا  جمعاا البني الدولر (6) 
2020. 

 (7) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “Coronavirus (COVID-19): 

SME policy responses”, 19 May 2020. 

 (8) Floriana Borino and Valentina Rollo, “Quantifying the effect of COVID-19 on small businesses 

around the world”, International Trade Centre Blog, 28 May 2020. 
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الناشــــــــــــج  عحط برائاا  وي رــــــــــــ ما قر ققاعاع التكنولوج ا المتردم   لصــــــــــــبح مادبا لرضــــــــــــا  ول. ا  احو  
 ا ر قر ثاث  لشا  لو لقا من عمح اراا.مناا لم يتب  لاا من الدلول  المال   رون م (9)المائ  قر 41

ــق . لوين  رمثا  ا   - 8 ــ ل ة والمتورــ ــ   والوــ ــاع المتنا    الوــ ــدــ ــعس المؤرــ ــ  عدة عواما اــ ورادــ
ــ    ول. ركبعدع احو  ــارـــــ ــدـــــــاع لغحب   الشـــــــ ناع العامح  قر ماال ال دماع غل  األرـــــ   محلو    232المؤرـــــ

ئ  لاـــــ ا ا قابو  من اج اتاع ايوتوات. و اإلاـــــاق  الط العامح  قر راا ة الامح  والتاز  (10)المؤرـــــدـــــاع من
يلي  رعما العديد من المؤرــدــاع المتنا    الوــ   والوــ ل ة والمتورــق  قر ماال ايقتوــاب غل  ال رــمر 
ــات من  واب األعمال الح ة عاالن من يلي لكث    وراتر  الط ق   الحوــــــــــــول عحط ُوزف الدعم. جا ا  الندــــــــــ

ــدـــــــاع المتنا    الوـــــــ    تبات ال عار  لثنات عمح اع اإلغاي. ثاا ان  رتمغل  ن بدـــــــبا ذاابة لا  من   المؤرـــــ
والوـ ل ة والمتورـق   مرا ا ن م  الشـ ناع الكب ن  بموا ب لقا وقد ة لقا عحط التوـدح لحوـدماع ايقتوـابر  

الط   (11)المااجج . قعحط رــــــــــبلا المثال  رشــــــــــل  ب ارــــــــــ  ارــــــــــتروــــــــــائ   لج راا الحان  ايقتوــــــــــابر  ألق اق ا
المؤرــــدــــاع المتنا    الوــــ   والوــــ ل ة والمتورــــق  قر لق اق ا رواجح صــــعو اع نبل ة قر مدــــاعلاا الط  ل 

الحاـاظ عحط برـائاـا قر ظـا  ـا  األذمـ   وـل. ين ع ل  لكب  رحـدعا رعت اــــــــــــــاـا  و ارص و نـ  النرـد ـلدياـا.  
ق  الط رنوُّي المشـا ا  التاا ا  واألرـواي  ثالثان  غالبان ما راتر  المؤرـدـاع المتنا    الوـ   والوـ ل ة والمتورـ 

 والمواب  ال ا ج   لتد ل  ا قر التودح ل ذم .

وعندما لُعحن عن ظاو  الاائح   ارـــتااجت الحكوماع لوين جواـــ  رـــ ارـــاع قوـــل ة األمد  شـــمحت  - 9
المؤرـــدـــاع المتنا    اإلعاات الضـــ ابر ورمديد اـــماااع الر و  ورردرم مننح وإعاااع مال   مباشـــ ة لحوـــا  

ــا الحكوماع عحط احو   ــت ار ا   ل ول لمدان  رروف لرضـ ــ  ارـ ــق . وف ما يتعح  جواـ ــ ل ة والمتورـ ــ   والوـ الوـ
ر مر الط رردرم الدعم لتحي المؤرــدــاع قر اعتماب ا ارــت داف التكنولوج اع  (12)متزايد جتنالا رــ ارــاع   كح  

ل  لشـكال التمللز المتعدبة والمتداخح  الرائم  عحط روـن ااع غل   ال قم   ورورـ   اقاي اااي ا الط األرـواي.
 معلن  مثا اوي الانس واألصا الع قر نثل ان ما ركو  منعدم  من رحي ايرتااباع.

ــدح لاا  التحدراع  ل حرت األمم المتحدة مشــــ وعان بعنوا   - 10 مباب ة عالم   ياتعاش ”وقر ا ا  التوــ
ويلي لمدــــاعدة   “ والوــــ ل ة والمتورــــق  ف ما بعد م   قل و  نو وااققاي المؤرــــدــــاع المتنا    الوــــ   

الحكوماع و واب األعمال الح ة والمؤرــــدــــاع التر رعما عحط بعم المؤرــــدــــاع المتنا    الوــــ   والوــــ ل ة  
ــا ا  محدبة األ دا  وخدماع قر ماال جنات الرد اع. وقر ا ا  المشـــ وي    ــتشـ والمتورـــق  جتردرم خدماع ارـ

ؤرم  األمم المتحدة لحتاا ة والتنم   )األواكتاب( ق ابرح بشــــــــ اك  م  الحان  ايقتوــــــــابر  ألق اق ا  الاح يتولط م
والحان  ايقتوـابر  ألو و ا  والحان  ايقتوـابر  ألم اكا الارلن   ومنقر  البح  الكا ابر  والحان  ايقتوـابر  

جتماا   ل   ر آرــ ا  وإبا ة الشــؤو  ايقتوــابر  وايجتماا   آلرــ ا والمح   الااب   والحان  ايقتوــابر  واي

_________________ 

 (9) JF Gauthier and Arnobio Morelix, “The impact of COVID-19 on global start-up ecosystems: global 

start-up survey”, Start-up Genome, April 2020. 

 (10) ILO, “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work”, 3rd ed., 29 April 2020. 

 (11) Economic Commission for Africa and International Economics Consulting, “Insights on African 

businesses’ reactions and outlook to COVID-19”, 30 April 2020. 

 .”Coronavirus (COVID-19): SME policy responses“مندم  التعاو  والتنم   قر الملدا  ايقتوابح   (12) 
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وايجتماا    لُعدعع رــــحدــــح  من األبواع المتاو  عحط شــــبك  اإلات ات لتعزاز المؤرــــدــــاع المتنا    الوــــ    
 والو ل ة والمتورق  ور دل  ااتعاشاا.

  
 التقدم المحرز ال تنفيذ سياساا مباشرة األعمال الحرة  - ثالثا   

التردف المح ذ قر الدــنواع األخل ة احو رعزاز رــ ارــاع مباشــ ة األعمال الح ة ورو لد   عحط ال غم من  - 11
قد ة المؤرــــــــدــــــــاع المتنا    الوــــــــ   والوــــــــ ل ة والمتورــــــــق  عحط التناقس  قإ  جائح  م   قل و  نو واا  

اشــ  التر وظ  عحط رحي العمح   قحدــا  جا نشــات لرضــا عن لوجح الاشــ ح ( لم ر حعنس آثا ان رــحب   مح 19- )كوقلد 
كاات رعت ح النداف اإلركولوجر لمباش ة األعمال الح ة وققاي المؤرداع المتنا    الو   والو ل ة والمتورق   
ــاع   ــ ارــ ــبوق  لح  و  بماموع  من الدــ ــ  غل  مدــ ــا ق صــ قبا  ا  األذم   وعمعرتاا. غل  ل  الاائح  رت ح لرضــ

 ة األعمال الح ة لتالج  جلج  لمباشـــــــ ة األعمال الح ة والتداجل  ركو  لقضـــــــا ولاا  مما ناات عح ح لتعزاز مباـشــــــ 
 .ركو  من ش ااا ل  رؤبح الط ااتعاش م   وم ايا لحبلج  وشاما واضم الاجاع الضة ا  

ورداجل  ومباب اع الدــ ارــ  العام  المتدــر  والشــامح  التر ُرت ا لدعم مباشــ ة األعمال الح ة والحااظ   - 12
 اع ما بعد الاائح   رمشــ ان م  القب ع  الشــامح  لمباشــ ة األعمال الح ة  رمتد عحلاا  بما قر يلي قر رــلنا او 

لتشما عدة ماايع مت ابق   مناا اإلصاواع التند م    ورحدلن ق   الحوول عحط التمواا والنااي الط 
با   مباشــ ة   األرــواي  ور دــل  ربابل التكنولوج ا وايجتكا   ورعزاز رنم    ل  المال البشــ ح  وذاابة الوعر

 األعمال الح ة وإقام  شبكاع الدعم.
 

 صياغة استراتيجياا وطنية ال مجال مباشرة األعمال الحرة  

واصــــــــا األواكتاب قر العاملن المااــــــــللن رردرم الدعم الط الدول األعضــــــــات قر ما ربالح من جاوب   - 13
ــتنابان الط رـــ ارـــاع مباشـــ ة األعمال  لواـــ  روـــو  يرـــت ار ا اع و ن   قر ماال مباشـــ ة األعمال الح ة   ارـ

وقر لعراة رنالا اإل ا  قر اكوابو   وجماو ا  رنزاا ا  .(13)الح ة وصــــــــــــــ اغ   ا  ايرــــــــــــــت ار ا اع ورنالا ا
المتحدة  والاماو ا  الدوملن ك    والدــــــــحاابو   وغامب ا  والكامل و   را ح اياــــــــقاي ب اشــــــــق  قر لا وي  

ــلا. و التعاو  م   ــ شـــ ــان الدعم الط ورـــ ــناا   )اللوالدو(  قدف األواكتاب لرضـــ مندم  األمم المتحدة لحتنم   الوـــ
اثلو  ا قر اعداب ارـت ار ا   لمباشـ ة األعمال الح ة ر مر الط اوداع رحول   كحر قلاا  شـمحت رردرم خ ا اع 

ــتنابان الط ب ــ  العام  الط  واب األعمال من المااج ان والاججلن ارـــ ــ ارـــ ــ ارـــــاع مباشـــــ ة  قر ماال الدـــ للا رـــ
الاح واـــــــــــــعح األواكتاب والمندم  الدول   لحاا ة وماواـــــــــــــ   األمم   (14)األعمال الح ة لحمااج ان والاججلن

المتحدة لشـــــؤو  الاججلن. نا  بللا الدـــــ ارـــــاع موـــــد  الااف لواـــــ  خق  عما لدعم مباشـــــ ة المااج ان  
  شــــــــــــــا   احو  2020رــــــــــــــبـلا المـثال  قر عاف  . قعحط2018جـحدا مـنا عاف   16والاججلن األعـمال الح ة قر 

ــا   من  1 000 ــالح المااج ان   (15)جحدا قر بو ة لحتعحم اإللكت وار  95مشــ ــ ة األعمال الح ة لوــ ــ   مباشــ بشــ
 والاججلن  لُعدعع بالتعاو  م  معاد األمم المتحدة لحتد اا والبح..

_________________ 

 .https://unctad.org/en/Pages/DIAE/Entrepreneurship/epf-publications.aspx ااد  (13) 

 .https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2018d2_en.pdf ااد  (14) 

 .https://unitar.org/courses/entrepreneurship-migrants-and-refugees-6065 ااد  (15) 

https://unctad.org/en/Pages/DIAE/Entrepreneurship/epf-publications.aspx
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2018d2_en.pdf
https://unitar.org/courses/entrepreneurship-migrants-and-refugees-6065
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ــامح  قر م2018ومنا عاف  - 14 ــ ة األعمال الح ة   اعتمدع بول لعضــــات عديدة رــــ ارــــاع شــ اال مباشــ
رتب  اااـان متكـامان  ارــــــــــــــتنـابان الط ال واب  جلن األادمـ  والتثق ب والتكنولوج ـا وايجتكـا  والتمواـا والناـاي الط 

(  ل رت رداجل  الد ار  العام  رحي األرا ي  19-األرواي. وُقبلا ااتشا  جائح  م   قل و  نو واا )كوقلد
 (.1ة األعمال الح ة )ااد  اإل ا  الاذف لتد ل  امكاااع مباش  

 
 1اإل ا  

 مبادراا تشريعية ال بلدان مختارة 
 

رم اق ا  الرااو  الو نر لمباشــ ة األعمال الح ة وايجتكا  قر اكوابو  لتمكلن النداف اإلركولوجر    
ــ ة األعمال الح ة من ايجتكا . وقد ُلا قت بماحس مك   وير  اقت ا  ورنالا  ــاواع الاذم   لمباشـ اإلصـ

 . لتدالا اإلج اتاع الرااوا   والبل وق ا    وربد   الحواقز من لجا ايجتكا  

ال ام   الط   2030ولعحنت ماللزاا صـــــــدو  رـــــــ ارـــــــتاا الو ن   لمباشـــــــ ة األعمال الح ة لعاف   
   واـــ  اداف اركولوجر شـــاما ورناقدـــر لمباشـــ ة األعمال الح ة وققاي المؤرـــدـــاع المتنا    الوـــ 

 .والو ل ة والمتورق  ركو  لح اراا  خا جر وادتثم  قر  واب األعمال من الاجاع المح وم 

وارــــــــــــــتحـدـثت غـاـاا الب ـاامل الو نر لمـباشــــــــــــــ ة األعمـال الح ة وايجتكـا  جاـد  روقل  اـلدعم    
والتعالا   الو نر المتكاما لحمؤرـــدـــاع الناشـــج  والشـــ ناع الوـــ ل ة ارـــتنابا الط ج اامل لاوتضـــا  

 .و  اامل لحمناقد  والدعم قر ماال األعمال التاا ا   وخق  لحتون    وصندوي مالر

ــق       ــ ل ة والمتورـ ــ   والوـ ــاع المتنا    الوـ ــدـ ــتاا المتعحر  بالمؤرـ ــ ارـ وارعحت جن ابرش رـ
 .مايلن من  ا  المؤرداع 7وعزذع الدعم المردف الط مباش ة األعمال الح ة  مدتادق ن جالي 

  
  

و غم ل  الدـــــــ ارـــــــاع وايرـــــــت ار ا اع األخل ة ي رزال قر الم اوا األولط من رنالا ا  قرد لظا ع  - 15
عمح اع الترل م آلثا  ا لااا رنقوح عحط مكارــا ارااج  . قعحط رــبلا المثال  لبع الدــ ارــ  الو ن   لمباشــ ة  

الت نلز قلاا عحط رردرم بعم غل  مالر لتحدــلن  (  التر ينوــا 2019-2014األعمال الح ة قر الدــحاابو  )
مؤرد   رعوب محك   معدماا الط   1  760النااي الط األرواي  ورعزاز ثراق  مباش ة األعمال الح ة  الط ااشات  

ــات  ولكث  من  ــباة والندــــ ــ  عما 2  000الشــــ ــت ار ا   ايا  ا  الاماعر قر مباشــــــ ة  .(16)ق صــــ ولراوت ارــــ
(  ال ام ـ  الط رالجـ  جلجـ  موار ـ  لمبـاشــــــــــــــ ة األعمـال الح ة 2014قر الوــــــــــــــلن ) (17)األعمـال الح ة وايجتكـا 

الشـعب   ورشــا    اة الاامعاع والعحمات والماندرـلن عحط ااشــات األعمال التاا ا  ايجتكا ا   خدماع الط 
 مؤرد  جديدة. 80 000ش ن  ااشج  وادع ع ردالا  400 000

 

_________________ 

 (16) Niels Bosma and Donna Kelley, Global Entrepreneurship Monitor: 2018/2019 Global Report (London, 

Global Entrepreneurship Research Association, 2019)  متا  قر .www.gemconsortium.org/report. 

 .http://rs.chineseembassy.org/eng/ljzg/t1619293.htm ااد  (17) 

http://www.gemconsortium.org/report
http://rs.chineseembassy.org/eng/ljzg/t1619293.htm
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ل البيئة التنظيمية المث    لىتوخ ِّ

ــاواع  108  ُااعنا ما ماموعح 2018منا عاف  - 16 ــل    (18)اصــ قر جم   المنا   النام   ر مر الط ر دــ
ــا ا  راـا ـا   وـل. نـاـات لق اقـ ا قر م نز ال ـاابة. وـقد لبع  ـا  اإلصــــــــــــــاوـاع الط خا  نبل    ـجدت مشــــــــــــ

ــا ا   قر ــت   عدب اإلج اتاع واألراف والتكال ب الم ربق  جبدت المشـــ ــ  ما جلن رـــ ــت  ي قر المتورـــ التاا ا   ردـــ
قر المائ  من متورــــــــــــ  بخا الا ب. ولاشــــــــــــ ع بع     34الط  13 يوما  و  28الط  18 وثماا   اج اتاع  و

الدول األعضــات ارا  ال دماع الموودة لدعم وروج ح  واب األعمال  و  وت خدماع  قم   لو ورــعت اقاي  
 (.2إل ا  ارت داماا لت د  عمح   التدالا )ااد  ا

 
 2اإل ا  

 تيسير إجراااا بدا األعمال التجارية
 

قت الب اذاا اإلج اتاع البل وق ا    وادــــع ع ردــــالا األعمال التاا ا  2019قر عاف      بدــــع
عحط شــــــبك  اإلات ات  ولعات الشــــــ ناع العامح  قر األاشــــــق  المتدا   الم ا   من الحوــــــول عحط  

 . التوا اح والت اخ ص

من لجا رحدــــلن  (ل)وارــــتحدثت غااا ج اامل اإلصــــا  التند مر ال اصــــ  باألعمال التاا ا   
 .البلج  التند م   قبا اج اف ارااي التاا ة الح ة الرا ح األق اق  

ق  ل عمال التاا ا     وارـــــــتحدثت با اغواح و ولندا ولو وغواح العما بارـــــــتما ة قااوا   مبدـــــــع
 .لوالح ش ناع المدا م 

وإب اكان لرلوب الدـلول  التر رواجااا المؤرـدـاع الوـ ل ة والمتورق  قر ماال التاا ة الدول      
يومان  الاح ق   قت ة رـداب مدراا شـا  واود عحط   30قااو  الدق  لمدة   2019رـنعت شـلحر قر عاف 

 .جم   الاوارل  المعتمدة. ورتب  جل و ونولومب ا والمكد ي اج اتاع مماثح 
 

 .www.moti.gov.gh/brr.phpااد   )ل( 
  

  
اصـــــــــــاوان لتحدـــــــــــلن   274من ايقتوـــــــــــاباع    131  لج ن ما ماموعح 2019-2009وقر الات ة  - 17

ــاواة جلن الاندــــــــــــــلن. ونـاـات ورل ة التـردف قر يـلي بقلـج  وغل  منتدمـ   وـل. ـر خ ع بع   المـنا    المدــــــــــــ
ال نا. ورت ح قاعدة الب اااع المتعحر  بالم لة ولاشـــــــــق  األعمال والرااو  التر رعد ا البني الدولر  صـــــــــد  عن

الرواالن واألادم  التمللزا  المتعحر  باألاشـــق  ايقتوـــابر  التر رزاولاا الندـــات قر جم   لاحات العالم. ورشـــل   
جتماا   ما ذلن يواجان رحدراع قر ماال جدت ورقوا  لاشــــق   الندــــات الائر ي يتمتعن بالحمار  اي الط ل 

لعـمال  رــــــــــــــمـ   بدـــــــــــــــبا عات الوقت الـناجم عن رـردرم ال عار . وقد اُر ـاع خقوة اراـاجـ   مححوظ  قر عاف  
  جت ف ب العات التند مر المحرط عحط عار  الندــــــــــــات قر الممحك  الع     الدــــــــــــعوبر   مما لبن الط 2019

 مباش ة األعمال الح ة قر الم اوا المبك ة قر لورا  الندات. ذاابة نبل ة قر لاشق 

_________________ 

ــال ) (18)  ــ  األعـــمـــــ ــقـــــ ــا رـــــــــــــــــــــ  لاشــــــــــــــ ــائـــل رـــرـــ اـــ  مـــمـــــ ــابان الـــط اـــتـــــ ــتـــنـــــ ــاب ارــــــــــــــ ــديـــ اع األواـــكـــتـــــ ــا  2020-2018رـــرـــــ  قـــر(. مـــتـــــ

www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score  (.2020)ا ُّح  عح ح قر ا دا /لج اا 

http://www.moti.gov.gh/brr.php
http://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score
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  ربال الدول األعضـــات جاوبا اشـــق  قر رنالا ماموعاع  19-وقر ا ا  التوـــدح ل جائح  نوقلد - 18
الدـ ارـ  العام  لوـالح المؤرـدـاع المتنا    الو   والو ل ة والمتورق . غل  ل   واب األعمال والمؤرداع  

والوــــ ل ة والمتورــــق  يتعا  عحلام الحوــــول بدــــاول  عحط  ا  ايرــــتحراقاع  غم مزاول   المتنا    الوــــ   
قر المائ  من رحي المؤرـــــــــدـــــــــاع ربحا عما رعت اـــــــــاا    55 و  47لعمالام  رـــــــــم انس قانا  ادـــــــــب  رت او  جلن 

قر المـاـئ   38صــــــــــــــعوـ اع الحوــــــــــــــول عحط معحومـاع عن ايرــــــــــــــتحرـاـقاع الحكومـ    مرـا ـا  جندــــــــــــــبـ   من
ــدــــــاع من ــ  إلقناي  واب   المؤرــــ ــان ل  يت ح ق صــــ ــتم  رمكن لرضــــ ــابح المدــــ التاا ا  الكب ن. وال نوب ايقتوــــ

ــمر عحط  ا  األعمال    ــاات القاب  ال رــــــــــ األعمال قر الرقاي غل  الندامر بالاوائد التر ينقوح عحلاا ااــــــــــ
ــاعدة المال  . و دعم من ابا ة الشـــــــــــؤو  اي وي ــ ما ف ما يتعح  برد راا عحط الوـــــــــــموب والمدـــــــــ ــابر  رـــــــــ قتوـــــــــ

ياكا ونمبوبرا قر واـــــــــ  لقضـــــــــا من غل  ما قبا ظاو  الاائح  ات ا ن آلل اع  وايجتماا    ناات رـــــــــ ح 
ا  لتبد   ردالا المؤرداع المتنا    الو   والو ل ة والمتورق .  الد ار  العام  التر لاش  ا البحدي

 
 تعزيز التثقيف وتنمية المهاراا ال مجال مباشرة األعمال الحرة  

( قر وـايع رعقلـا نبل  قر التعح م والتـد ـاا 19-ردــــــــــــــببـت جـائحـ  م   قل و  نو وـاا )كوقلـد - 19
لج راا مندم  العما الدول   ومندم  األمم  (19)المااللن الترنر والمانر. قار ب ارــ  ارــتروــائ   مشــت ن  قر

المشـــــــــــــــا نلن قلاـا اغاي م اكز التعح م قر المـائـ  من  98المتحـدة لحت   ـ  والعحم والثرـاقـ  والبنـي الـدولر  لكـد 
والتــد اــا قر الماــاللن الترنر والمانر. ولوو  رحول نبل  احو التعح م عن بعــد  ولــ. ررــدف اوــــــــــــــس رحــي 
الم اكز قر الوقـــت ال ا ن التـــد اـــا عب  شــــــــــــــبكـــ  اإلات اـــت  جلنمـــا لم رتاـــاوذ ادــــــــــــــبـــ  مين اراـــح الط يلـــي  

ــة ا  عحط التعح م المائ  قبا الاائح . غل  ل  ثم  لوجح  قر 20 ــول الاجاع الضـــ رااوع نبل  قر رـــــبا ووـــ
والتد اا عب  اإلات ات  وي رــــــ ما قر لق اق ا  ول. ي رزال الا اكا األرــــــارــــــ   واإللماف الاذملن جتكنولوج ا 

 المعحوماع وايروايع متعث ة.

التم ُّ   مؤشــ اع  ورشــكعنا ماا اع مباشــ ة األعمال الح ة  رــوات ناات الشــ وــ   لو المدــتمدة من  - 20
ــ ما قر البحدا  النام  . واتعلن   ــتون التعح م  وي رــ ــ   الند  عن مدــ ــ ة األعمال الح ة بوــ قوا  لدخول مباشــ
ــ ـارـــــــــــــــاع و  امل رعح م ـ  قعـالـ  قر ماـال مبـاشــــــــــــــ ة األعمـال الح ة قر ققـاعر التعح م الندـامر   اعـداب رــــــــــــ

ــا ا  المحتمحلن عحط  وغل  ــاعدة  واب المشــــ رعبج  الماا اع والكااتاع مدن الح اة. وانا ب الندامر ويلي لمدــــ
 اا األم  ب  ملتح البال   خال الثو ة الوــــــناا   ال ابع   التر يؤبح قلاا  واب األعمال المبتك ة بو ان  ئ دــــــ ان 

 ارتحداع وارت داف ركنولوج اع  ح ة   لتحرل  التنم   المدتدام . قر

ــات ا2018ومنا عاف  - 21 بما  مواـــــــــوي مباشـــــــــ ة األعمال الح ة قر ُادماا    واصـــــــــحت الدول األعضـــــــ
ــ   الاذم  ووق ع التد اا لحمعحملن   ــعت المنا ل الد ارــــ ــ ما قر الم وح  الثااوا   ول. واــــ التعح م    وي رــــ

ــ   قر2020-2017يوح المعا   الت  وا  الاديدة. وقر الات ة  ــر  منا ل ب ارـــ ــ  ومدغشـــ ــتحدثت موـــ     ارـــ
ــ ة األعمال الح ة ور ــ ة األعمال الح ة ماال مباشــ عح مان ررن ان قر الم وح  الثااوا  جدعم من ج اامل منا ل مباشــ

جحدان  وادـــتالد منح لكث  من محلواير  11الاح واـــعتح مندم  األمم المتحدة لحتنم   الوـــناا    والاح ُااا قر 
مد ر     100مبتك  قر  معحمان بارباي النال الت  وح ال  260  ناات  واادا قد ب ع ت  2019 الا. و ححول عاف 

  واقرت جنما عحط  2020 الا بعد خضــــــــوعاا ليصــــــــا . وقر عاف  6  800لتردرم منا ااا الد ارــــــــ   الط 
_________________ 

 /www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/genericdocument ااـــــــــــــــــــــــــدـــــــــــــــــــــــــ  (19) 

wcms_742817.pdf. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/genericdocument/%20wcms_742817.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/genericdocument/%20wcms_742817.pdf
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مش وي قااو  ُيدمل التعح م قر ماال مباش ة األعمال الح ة قر صم م المنا ل الد ار   لام   المدا    جدتان 
 لزام   بش   مباش ة األعمال الح ة واألعمال التاا ا .من الم وح  الثااوا   ويلي من خال بو اع ب ار   ا

عحط احو متزايـــــد ل  ج امل التـــــد اـــــا عحط ماـــــا اع التم ُّ    (20)وردا  ررل مـــــاع األث  األخل ة - 22
ماال األعمال ردـــــــــاعد  واب األعمال القموولن قر الم اوا األولط من ااشـــــــــات مؤرـــــــــدـــــــــارام التاا ا    قر
م قر رحدــــلن لبات رحي المؤرــــدــــاع عحط المدن القواا. ورحوــــا ج امل التد اا  ا  الب امل ي ردــــا ل  اي

التر ينوـــا قلاا الت نلز عحط بو  العواما النادـــ   والماا اع الشـــ وـــ   قر ر رـــ ا عرح   مباشـــ ة األعمال  
واؤخا جااا ومن ثم رحدــلن لبات األعمال التاا ا  قر المدن القواا.   (21)الح ة لححوــول عحط اتائل لقضــا

ــ ة األعمال الح ة الرائم  عحط عحم الناس قر ماالير   النال األخل  قر اكوابو   ول. ُقدف التد اا عحط مباشــــ
  الا من  اة المدا   الثااوا . 20 000ماا اع التم ُّ  والماا اع الش و   عحط شبك  اإلات ات الط 

ــحونر  وواصــــــا األواكتاب بعم الدول األعضــــــات قر ا ا  ج اام - 23 ــتنابان الط اال رــــ اح ”امب ات ي“  ارــــ
ي مر الط ر لل  عرح   النا   وارـتحداع ثراق  بينام   قر ماال مباشـ ة األعمال الح ة  ولح ر ثل  نبل  عحط  
ارااب ق   العما واوا   الح اة ل واب األعمال المشـا نلن ومدـا متام قر ايقتوـاباع الو ن  . قعحط رـبلا 

قر المائ  من المشـــــا نلن الاين لم ركواوا   72ث  ج اامل ”امب ات ي“ قر لا وي الط ل  المثال  روصـــــا ررل م أل
ـنت باضــــــــــــــا ـما رحرو  من ـرد ـاا عحط   من  واب األعمـال وـقت الـتد ـاا ي و  ل  ـقاجحلتام لحتوظ ب ـقد رحدــــــــــــــع

وربلعن من ررل م قر المائ  منام جدت مشـــــــــا ا  راا ا  قر الدـــــــــنواع الثاع التال  .  78الماا اع  جلنما يتوق  
قر المـائـ  قر عـدب  واب األعمـال   11آخ  ُلج ح قر الب اذاـا ل  ج اـامل ”امب ات ـي“ لبن الط ذاـابة جندــــــــــــــبـ  

ا ررل م  20الادب  ولاح نا  م ربقان جزاابة قد  ا  قر المائ  قر عدب الموظالن. وقر ايرحاب ال ورــــــر  روصــــــع
قر المائ    87وا عن ردــــــالا ذاابة قر ل  اوام  جلنما ا ر ن قر المائ  من المشــــــا نلن لجح  67ل ث  الط ل  

 منام ل  التد اا قر ا ا  ج اامل ”امب ات ي“  و رد اا مالد قر الت حا عحط رحدرارام التاا ا  ال ا ن .

نح“ التاب  لمندم  العما الدول   قر لكث   - 24 جحد    100واا ح رنالا ج اامل ”اجدل مشــــــــــــ وعي ثم ودــــــــــــعن
محلو  ش ص من  واب األعمال والمؤرداع الو ل ة ورا مت قر ارااب لكث     15لكث  من  ا ا  وُب عنة قر 

. ولحب امل رــــــــــــــاا قوح واقا باإلاااذاع 2015 و  2011مايلن ق صــــــــــــــ  عما قر الات ة جلن عامير  9من 
 يتعح  باآلثا  والنوارل المتعحر  ج واب األعمال ولعمالام التاا ا . ف ما

  ُردــت دف الححول المتاو  عحط شــبك  اإلات ات الط ود نبل   19-التوــدح لاائح  نوقلدوقر ا ا   - 25
ــا ا  ال ام   الط رعزاز قد اع  واب   جلن ن اااع األمم المتحدة قر رردرم خدماع التد اا وال دماع ايرـــــــــــتشـــــــــ

ــدــــاع ال ــواي الدول  . ورتاح لكابرم   التاا ة لحمؤرــ ــق   األعمال وقد رام عحط النااي الط األرــ ــ ل ة والمتورــ وــ
مدــــــــــــاعا قر بو اع التعحُّم  70  000عحط المدــــــــــــا  الوــــــــــــح ح لحوصــــــــــــول الط  (22)م نز التاا ة الدولر قر

. وقد واـــ  األواكتاب عدة لبواع عحط شـــبك  اإلات ات 2020اإللكت وار والححراع الد ارـــ   الشـــبك   قر عاف 
_________________ 

 (20) Simon Quinn and Christopher Woodruff, “Experiments and entrepreneurship in developing 

countries”, Annual Review of Economics, vol. 11 (August 2019). 

 (21) Francisco Campos and others, “Teaching personal initiative beats traditional training in boosting small 

business in West Africa”, Science, vol. 357, No. 6357 (22 September 2017); Irani Arráiz, Syon P. 

Bhanot and Carla Calero, “Less is more: experimental evidence on heuristic-based business training 

in Ecuador”, IDB Invest, July 2019. 

 ./https://learning.intracen.org ااد  (22) 

https://learning.intracen.org/
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ــ  جب اامل ”امب ات ي“ الا ــبكارح ال اصـــ ــاعنح الط شـــ ــا المتوـــ ــم احو ُروصـــ شـــــ ص من  واب    500  000ح رضـــ
 جحدان قر لق اق ا  وآر ا  ولو و ا  ولم اكا الارلن    والش ي األور . 40لكث  من  األعمال قر

ــ ا    - 26 اان عحط احو متزايد ل شـــ ــ ة األعمال الح ة موجع ولقالما نا  التد اا قر ماال ماا اع مباشـــ
ــباة  ــات والشـ ــة ا   بمن قلام الندـ ف األواكتاب التد اا قر ا ا   من الاجاع الضـ والمااج و  والاججو . قرد قدع

ج اـــامل ”امب ات ـــي“ الط  واب األعمـــال من الماـــاج ان والاججلن الط جـــااـــا اد ائام المححللن قر اكوابو    
ذ قــد ة الب اــامل قر مــاللزاــا عحط ررــدرم التــد اــا ل واب األعمــال غل  المحمعنلن بمبــابئاــا. وقــدمــت المندمــ    وعزع

رردف خدماع ارــتشــا ا  قر ماال رقوا  األعمال والمننح الوــ ل ة  (23)الدول   لحاا ة الدعم الط ر ن ا بمشــ وي
الط المؤرــدــاع الوــ ل ة والمتورــق  ال اق   ويلي جاد  ارااب ق   عما ياع اوا   جلدة لاججلن  عاوةن  

ــا رد ابان   يتعح  بالشــــ ناع الوــــ  ن الط جااا عحط الماتم  المضــــ ب. وقدمت المندم  الدول   لحاا ة لرضــ
شـــــــــــــ ص من  واب األعمال من المشـــــــــــــ عبين.    2 000رردرم مننح لتورـــــــــــــ   اقاقاا قر لون اا ا الط لكث  من 

 قر المائ  من المدتالدين رزايد مدتوااع بخحام. 87شاد احو  وقد
 

 تيسير تبادل التكنولوجيا والبتكار  

ــوت عحط ل م   التعالا باعتماب  واب األعمال 19-دللرت جائح  م   قل و  نو واا )كوقل - 27 ( الضــــ
والمؤرـــــدـــــاع المتنا    الوـــــ   والوـــــ ل ة والمتورـــــق  ارـــــت دافي التكنولوج ا ال قم    ي لتعزاز قد ارام عحط  

 (25)غل  ل  مباشـ ة األعمال الح ة المبتك ة .(24)جا لرضـا إلرااب وحول لوقس راشـر الم    الوـموب قحدـا
  ول. لم رتااوذ ادــــــــــب   واب األعمال  19-ط احو مححوظ قر قت ة ما قبا جائح  نوقلدظحت من اضــــــــــ  عح

قر المـاـئ   ـجا ا  عـدبا لـقا منام ارــــــــــــــت ـدف لوـدع التكنولوجـ اع  5اـلاين   ووا منتاـاع لو خـدمـاع جـدـيدة 
 .2019اإلج اتاع قر لعمالام الاديدة قر عاف  لو

 ا  لتردرم الدعم عحط نحتا الاباتلن. قار الوــلن   وارــتحدثت بع  الدول األعضــات رــ ارــاع اجتكا - 28
ُرشـاع  المؤرـدـاع الوـ ل ة والمتورـق  عحط اجتكا  منتااع لمكاقح  الاائح   جلنما ردـاعد ج اامل ليعاااع  
المال   قر رشــ ك ا المؤرــدــاع الوــ ل ة والمتورــق  عحط رمواا لودع التكنولوج اع. وارــتثم ع جحدا  لخ ن   

  ُادنعمت 19-قر  قمن  المؤرــدــاع الوــ ل ة والمتورــق . وقر ا ا  التوــدح لاائح  نوقلد  (26)مثا ماللزاا
 ” اكاثوااع“ قر جولندا وقنحندا ويرف ا من لجا اجتكا  وحول جديدة.

ر مر الط بعم  واب األعمال   2018ولُعحن لرضــا عن ااقاي عدة رــ ارــاع و  امل لخ ن منا عاف  - 29
ــل  لادمتاا وروقل   المبتك ان ويوح الت ثل  ا ــدـــــاع لت دـــ ــات المؤرـــ ــن ال ورواس قواالن إلاشـــ ــنعت الدـــ لبالا. ورـــ

بقاقاع رع اف   ووواقز مال   واــــــ اب   م وــــــوــــــ  لحمؤرــــــدــــــاع الناشــــــج  المبتك ة. قار رواس  ووــــــحت  
الشــ ناع الناشــج  عحط بقاقاع رع اف   مبتك ة لم وح  اإلاشــات قر الدــن  األولط. وواــعت ر ن ا قلد  من 70
    عاما ردـــــــ ا  لث  ل دا  التنم   المدـــــــتدام  لتمكلن  واب األعمال من اعتماب وحول مبتك ة متماشـــــــ    التا
ل دا  التنم   المدــــــــــــــتدام   ويلي جاد  اقابة الاججلن والدــــــــــــــكا  يوح الدخا المن ا . ولعحنت الاند  م 

_________________ 

 ./www.buyutelimbuisi.org ااد  (23) 

 .”Coronavirus (COVID-19): SME policy responses“مندم  التعاو  والتنم   قر الملدا  ايقتوابح   (24) 

 (25) Niels Bosma and others, Global Entrepreneurship Monitor: 2019/2020 Global Report (London, 

Global Entrepreneurship Research Association, 2020) متا  قر .www.gemconsortium.org/report. 

 ./https://mdec.my/home/c19techrelief ااد  (26) 

http://www.buyutelimbuisi.org/
http://www.gemconsortium.org/report
https://mdec.my/home/c19techrelief/
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مؤرـدـ  وااـن  بالتعاو  م  الرقاي الوـناعر   15عمحاا بدـ ارـ  مبتك ة لحمؤرـدـاع الناشـج  ر مر الط ااشـات 
جدت التشــ لا ال قمر التر مؤرــدــ  ااشــج . وارــتحدثت رــن اقو ة مباب ة  10  000واألورــا  األكابرم   ور دــل  

رـاعدع الشـ ناع الناشـج  قر ارـت داف الححول ال قم   الت رـ دـ  . وقر األ ب   ُلاشـجت وذا ة ايقتوـاب ال قمر 
وال اابة جاد  واز ال اابة ال قم   ل عمال التاا ا  ومداعدة  واب األعمال قر ر قر التحدراع التر ينقوح  

 عحط التمواا. عحلاا النااي الط األرواي والحوول

ــابر   - 30 ــابر  ألو و ا والحان  ايقتوـــ ــ ا الورـــــقط  جدعم من الحان  ايقتوـــ واعتمدع عدة جحدا  قر آرـــ
التر واـعاا   (27)وايجتماا   آلرـ ا والمح   الااب   ارـت ار ا   ردـ ل  ايجتكا  ألغ ا  التنم   المدـتدام 

 ا من لجا ااشــــــات صــــــندوي ايجتكا  ألغ ا   ج اامل األمم المتحدة ال ا  المعنر باقتوــــــاباع ورــــــ  آـرـــــ 
التنم   المدــتدام   جاد  بعم مباشــ ة األعمال الح ة ايجتكا ا  قر م وح  مبك ة  ورردرم خدماع بعم مباشــ ة  
الط  واب األعـمال المبتك ان. ورــــــــــــــاعـدع الحاـن  ايقتوــــــــــــــابـر  ألم اـكا الارلنـ   ومنقـر  البح  الـكا ابر جنـما  

قر صـــ اغ  رـــ ارـــاع لتنم   المشـــا ا  التاا ا  قر ايقتوـــاب اإلجداعر ال قمر ورعزاز   ونورـــتا اكا ونولومب ا
مشــــــــا نتاا قر رــــــــارــــــــا اإلمداب عحط الوــــــــعلد اإلقح مر. وواصــــــــا األواكتاب ومندم  األمم المتحدة لحتنم   

لح المنشــــ ع الوــــناا   رردرم الدعم الط الدول األعضــــات قر ماالير التاا ة اإللكت وا   والتحول ال قمر لوــــا
 الو ل ة والمتورق .

وواصــــــحت الدول األعضــــــات لرضــــــا ايرــــــتثما  قر مثح. المع ق  لت دــــــل  ال    جلن البح. والتعح م  - 31
ــ ارــــــ  الو ن   لاجتكا  و دت التشــــــ لا ) (  التر صــــــد ع بموجباا  2019وايجتكا . قرد ارــــــتحدثت الاند الدــــ

قر المائ  من ملزاالتاا الدــنوا  اإلجمال    1ي ررا عن رعح ماع الط مؤرــدــاع التعح م العالر جت وــ ص ما 
  ( 28)2019-2018لدعم ايجتكا  والمؤرـــدـــاع الناشـــج . وواصـــحت المندم  العالم   لحمحك   الاك ا  قر الات ة  

ارــــــتنابان الط لبل  رــــــ ارــــــاراا المتعحر  بالب اتاع والعاماع التاا ا  والتوــــــام م ووروي المؤلس لحمؤرــــــدــــــاع  
والمتورــــق   روقل  الدعم لُورــــقات المشــــا ا  الوــــ ل ة والمتورــــق  جاد  رعزاز قد ارام عحط رردرم الوــــ ل ة  

ــاع الوـــــــــ ل ة والمتورـــــــــق  قر  ــدـــــــ جحدان  مناا ايرحاب   16خدماع الدعم الم رب  بالمحك   الاك ا  الط المؤرـــــــ
لحمؤرــــدــــاع الناشــــج     داف اركولوجر قوح نال ورــــر واأل ب  ونورــــتا اكا وماوح. وقر ارــــ ائلا  التر رعما ج

ُربال الااوب إلشــــــ ا  الاجاع الممثعح  رمثلان ااقوــــــان  بما قلاا الندــــــات واألقح اع الع ق   والدين    قر مباشــــــ ة 
 األعمال الح ة ايجتكا ا .

 

_________________ 

ج اامل األمم المتحدة ال ا  المعنر باقتوـاباع ورـ  آرـ ا الاح رشـما لي   اا  ولق اادـتا  ولوذ كدـتا  ور نماادـتا  و اج كدـتا   (27) 
 وقل غلزرتا  وناذاخدتا .

ــ  (28)  ــدـــــ  ,Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises ااـــــ

Intellectual Property for Business Series, No. 1 (2006); Looking Good: An Introduction to Industrial 

Designs for Small and Medium-sized Enterprises, Intellectual Property for Business Series, No. 2 

(2006); Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises, 

Intellectual Property for Business Series, No. 3 (2006); Creative Expression: An Introduction to 

Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises, Intellectual Property for 

Business Series, No. 4 (2006); and IP Panorama, available at www.wipo.int/sme/en/multimedia/. 

http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/
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 تحسين سبل الحصول على التمويل  

األعمال  وي رــــ ما الندــــات ما ذال الحوــــول عحط التمواا رشــــكعنا لود ل م الرلوب التر رعت    واب  - 32
( عحط المؤرـــــــــدـــــــــاع  19-والشـــــــــباة. وقد بقعت اياعكارـــــــــاع الوخ م  لاائح  م   قل و  نو واا )كوقلد

المتنا    الوـ   والوـ ل ة والمتورـق  الدولي األعضـات الط التعالا بإمداب ا بالدعم المالر عن   ا  ج امل  
يو   والر و  اياترال    واإلعاااع المال   المباشــــــــ ة   اــــــــما  ايئتما   والمننح  والوقس المؤقت لدــــــــداب الد

اــمن ورــائا لخ ن. و دل لرضــا العما بالب امل التمواح   البديح  ووحول التمواا ال قمر من لجا الحااظ عحط  
 ارتم ا ا  المؤرداع المتنا    الو   والو ل ة والمتورق .

ــت داماا قر  - 33 ــاعدة المال   وارـ ــا رحدرا لحعديد من  واب  غل  ل  رحرعنر المدـ ــاب  الكدـــا رمثا لرضـ موـ
ــق  ات ا ن لعدف الوعر جااا الدعم وعدف   ــ ل ة والمتورــ ــ   والوــ ــاع المتنا    الوــ ــدــ األعمال قر ققاي المؤرــ

 الرد ة عحط ايرتاابة من المداعدة المال   بدبا ارص اإللماف بالمباب  المال   والماا اع الاذم .

  من جلناا رورــــــ    2018 رــــــاع جلدة قر ماال الشــــــمول المالر منا عاف وقد ارــــــُتحدثت عدة مما - 34
اقاي رــااع ايئتما  العام  وال اصــ  التر ر قر ققاي الر و  المتنا    الوــ    وايعت ا  باألصــول  
المنرول  نضــــــــماااع  وإبخال رحدــــــــلناع عحط ارــــــــت داف التكنولوج اع ال قم   يجتااة الدــــــــكا  الاين نااوا  

 ران من ارص قر ال دماع الط الرقاي ال رمر ورزواد م بال دماع المال  .رعااو  راب

ــاباع ايبخا   ورورــــــ   اقاي   - 35 ــا اراا  متزايد احو جنات جااا األصــــــول من خال ودــــ واوجد لرضــــ
ــبكاع ايجتماا   ألغ ا    التد اا قر ماال اإللماف بالمباب  المال    وردـــــــــ ل  التكنولوج اع ال قم   والشـــــــ

ــ   عحط  الم وا ــاع التمواا البالا الوـــــ ــدـــــ ــ ما قر المنا   ال اف    ول. يتزايد اعتماب مؤرـــــ   المال    وي رـــــ
 التكنولوج اع ال قم   لتور   اقاي لاشقتاا.

وقر الاند والمكدـ ي  لرـامت رـ ارـاع ركنولوج ا ال دماع المال   قر ااشـات اإل ا  الرااوار ل بواع  - 36
لااوة جلن  واب األعمال والمؤرــدــاع المال  . وااا ايرحاب ال ورــر واأل ب  والمكدــ ي  المال   المبتك ة  بما ردــد ا 

وموذامبل  ارـــت ار ا اع و ن   لحشـــمول المالر لوـــالح الاجاع الضـــة ا . وارـــتثم  الوـــندوي الندـــائر لاجتكا   
الاح ل حرتح الحان     ( 29) ماال ركنولوج ا ال دماع المال   لحمؤرـدـاع المتنا    الوـ   والوـ ل ة والمتورـق   قر 

   2019ايقتوــــــــــابر  وايجتماا   آلرــــــــــ ا والمح   الااب  وصــــــــــندوي األمم المتحدة لحمشــــــــــا ا  اإلاتاج   عاف 
مؤرــــــــــدــــــــــاع لتكنولوج ا ال دماع المال   من لجا اعداب ماموع  من الححول المال   ال قم   ال اصـــــــــــ    10 قر 

ام لة قر ـعاـمح األول. وخال عمحـ اع    862تـاابع مـنح ج اـئداع األعـمال واختـبا ـ ا ورورــــــــــــــ   اـقاقـاا  وـقد اـرـــــــــــــ 
  . ( 30) اإلغاي النــاجمــ  عن الاــائحــ   نــااــت التقب رــاع المــال ــ  من جلن لكث  التقب رــاع النرــالــ  التر رم رنزاحاــا 

وقدمت الحان  ايقتوـــــابر  وايجتماا   آلرـــــ ا والمح   الااب  الدعم الط موـــــ   رـــــاموا الم نزح ف ما يتعح   
 . ( 31) امكاا   ووول المؤرداع الو ل ة والمتورق  عحط التمواا وما ي رب  جالي من وواجز بارتع ا  

_________________ 

ــدـــ  (29)  -www.unescap.org/news/10-digital-solutions-women-entrepreneurs-win-support-united-nations ااـ

fintech-innovation-fund. 

 (30) Jonathan Fu and Mrinal Mishra, “The global impact of COVID-19 on fintech adoption”, COVID 

Economics, No. 12 (CEPR Press, 1 May 2020). 

 .www.unescap.org/resources/micro-small-and-medium-sized-enterprises-access-finance-samoa ااد  (31) 

http://www.unescap.org/news/10-digital-solutions-women-entrepreneurs-win-support-united-nations-fintech-innovation-fund
http://www.unescap.org/news/10-digital-solutions-women-entrepreneurs-win-support-united-nations-fintech-innovation-fund
http://www.unescap.org/resources/micro-small-and-medium-sized-enterprises-access-finance-samoa
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وناات لرضــــــا الدــــــ ارــــــاع المتعحر  بدــــــبا الحوــــــول عحط التمواا موجا  ل واب األعمال يوح الت ثل   - 37
حت الدــن ال قر عاف  الكبل    ة الدــ اع  لحندــات   لج  مباشــ ة األعمال الح   2018قر الرقاعاع ايجتكا ا . قرد شــكع

والشــباة من لجا بعم األبات ايقتوــابح لحندــات والشــباة  وارــتثم ع قر الشــ ناع الناشــج  قر ماال ايقتوــاب 
ــتثما  ايجتكا ح قر عاف  ــندوي ايرــــــ ــج    300  وقدف الدعم الط  2018ال قمر. ول ح  الم  ة صــــــ ــ ن  ااشــــــ شــــــ

ــندوي العائد ايجتماعر  الرقاعاع ياع األولوا  مثا ركنولوج ا ال دماع الما  قر  ل   والقاق  المتادبة. واعدع صـــــــ
ــنابي  المحدبة األ دا  التر ر مر  قر  ــندوي ايجتكا  ايجتماعر قر الب ر ال من جلن لودع الوــــــ ماللزاا وصــــــ

 .الط بعم المشا ا  ايجتماا   ياع اإلمكاااع الكبل ة لتردرم ال دماع ايجتماا   الط الاجاع الضة ا  

لحان  ايقتوــابر  ألق اق ا  بالشــ اك  م   لج  األمم المتحدة لحمدــاواة جلن الاندــلن ورمكلن  ول حرت ا - 38
ــا بوـــــــــــــــندوي اعـداب القـ اباع  (32)الم لة ) لـج  األمم المتحـدة لحم لة( وايرحـاب األق ارر  منب ان الكت واـ ان  خـاصــــــــــــ

ع الوــنابي  األق اق اع من رحرل   الندــائ   األق اق    و و صــندوي ارــتثما ح لحت ثل  ي مر الط رمكلن مدي ا
بغ ـ  ذاـابة عـدب المبـاب اع  (33)امو شـــــــــــــــامـا. ونـااـت الحانـ  قـد ل حرـت مبـاب راـا األولط لارــــــــــــــتثمـا  المؤث 

ــ ا وجنو اا   ايرــــتثما ا  من مندو  المدــــاواة جلن الاندــــلن قر المؤرــــدــــاع الوــــ ل ة والمتورــــق  بانوة آرــ
لمال الاذف لتورــــ   اقاي عمح اران التاا ا . ولقامت  الشــــ قر  ورحدــــلن ق   ووــــول الندــــات عحط  ل  ا

محلو     150الحان  شــــــ اك  م  صــــــندوي مدــــــاعدة المشــــــا ا  الوــــــ ل ة جاد  روقل   ل  مال رــــــامر بمبحا 
لوــالح المؤرــدــاع الوــ ل ة والمتورــق  التر ردي  ا ادــات. ورــاعد م نز التاا ة الدول    من خال  (34)بوي 

(  قر رعزاز الرــد ة المــال ــ  واإلبا اــ  ل ائــداع األعمــال   “ ر رتــاج ”ايرــــــــــــــتثمــا اــ  ) SheTradesمبــاب رــح 
عما لحندـــــــات. وقد وقع ع ومراجحتان بالمدـــــــتثم ان المؤث ان من لجا رحرل  النمو ايقتوـــــــابح وإرااب ق   ال

 مايلن بوي  ل ائداع األعمال قر ذامب ا وغااا ونلن ا وا ال اا. 10المباب ة رمواان بمبحا 

وات ح لرضــــــا الحوــــــول عحط التمواا ق صــــــان ل واب األعمال قر وايع ما بعد ااتاات النزاي. و دعم  - 39
قر الع اي رحدــــــــــــــلن اإلبما  ايجتماعر  من المندم  الدول   لحاا ة  يتوخط صــــــــــــــندوي رقوا  المشــــــــــــــا ا  

  2018وايقتوـــابح لحناذولن العائدين الط منا رام األصـــح   وإعابة رنشـــ   ايقتوـــاباع المحح  . ومنا عاف 
ل الوـندوي  ق صـ  عما. و دلع ماواـ   األمم المتحدة لشـؤو    1  463شـ ن   مما لرـام قر ارااب  275موع

 تح  لت دــل  ووــول الاججلن والماتمعاع المضــ ا  قر لوغندا عحط  الاججلن والشــ نات را اا اال مالر م
 مدتالد لدعم ااشات ورنم   األعمال التاا ا  الو ل ة. 100 000التمواا  مما لرا  الوصول الط احو 

ورـــة ان الط رحدـــلن اإللماف بالمباب  المال    رعكس الحان  ايقتوـــابر  وايجتماا   آلرـــ ا والمح     - 40
ــق  موجا   الااب  ع ــ ل ة والمتورـ ــ   والوـ ــاع المتنا    الوـ ــدـ ــ   رمواا المؤرـ ــ  مواب الكت وا   بشـ حط واـ

دُّ األواكتاب بو اع رد اب   عحط   ــتا  ونمبوبرا والبال. واعن ــاموا وناذاخدـــ ــ ارـــــاع قر جن ابرش ورـــ لمر عن ح الدـــ
رــق  ارــتنابان الط مبابئح اإلات ات قر ماال المحارــب  موجا  لحمؤرــدــاع المتنا    الوــ   والوــ ل ة والمتو 

 التوجلا   ياع الوح .

_________________ 

 .www.uneca.org/awlfااد   (32) 

-www.unescap.org/news/asia-pacific-s-first-ever-multi-country-listed-gender-bond-seriesااــــــــدــــــــ   (33) 

gains-new-support-united. 

-www.unescap.org/news/united-nations-escap-and-seaf-partner-unlock-us150-million-capital-advance ااــــــــدــــــــ  (34) 

women. 

http://www.uneca.org/awlf
http://www.unescap.org/news/asia-pacific-s-first-ever-multi-country-listed-gender-bond-series-gains-new-support-united
http://www.unescap.org/news/asia-pacific-s-first-ever-multi-country-listed-gender-bond-series-gains-new-support-united
http://www.unescap.org/news/united-nations-escap-and-seaf-partner-unlock-us150-million-capital-advance-women
http://www.unescap.org/news/united-nations-escap-and-seaf-partner-unlock-us150-million-capital-advance-women
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(  من المتوق  ل  ردا امكاا   الحوول عحط 19-وقر لعراة جائح  م   قل و  نو واا )كوقلد - 41
. واشـكعنا يلي (35)التمواا رحدران جدـ مان بدـبا ردق   سو  األموال خا   الرقاعاع المال   قر البحدا  النام  

ـبالندـــــــــــــــب  ل واب لعمـال التكنولوجـ ا المترـدمـ  اـلاين يتكـبدو  ركـال ب لولـ   نبل ة ـثاجـت   مـثا ا لحرح   وي رــــــــــــــ مـا
واعتمدو  عحط  ل  مال المااذق  الت رـ دـر القواا األمد. وارـتااب  لالي  يتزايد الدعم المردف الط الشـ ناع  

ب  الثح. قر   عحط رـــــــــــبلا المثال  ول. اا ا  عدب الشـــــــــــ ناع الناشـــــــــــج  جنـدــــــــــ (36)الناشـــــــــــج . قار  ولندا
ــا الط محلواير 2020 عاف ــ   النقاي عحط ق و  روـ ــج  وعمح اع رورـ ــاع الناشـ ــدـ ــا المؤرـ   رمكن ل  رحوـ

 يو و م  التقب راع ياع المدا  الد ا .
 

 تحسين سبل النفاذ إلى األسواق  

األرواي  ي رشا   معدم  واب األعمال قر التاا ة الدول    واواجاو  صعو اع رعت   اااي م الط  - 42
ــال قر الم اوـــا المبك ة 60الو ن ـــ . قـــ كث  من  ــائـــ  من  واب األعمـ ــام ـــ   (37)قر المـ ــدا  النـ ــ  البحـ قر لغحب ـ

ردــــتادقو  عمات قر األرــــواي المحح  . وركث  لوجح التااوع  وي رــــ ما من ول. وام الشــــ ن . قار البحدا   
قر المائ  قر     10  مراجا (38)لتوـدي  المباشـ قر المائ  من الشـ ناع الكبل ة با  30النام    رشـت ا لكث  من 

  لصـــــبح رـــــل  المؤرـــــدـــــاع المتنا    الوـــــ    19-من الشـــــ ناع الوـــــ ل ة. وقر ظا راشـــــر جائح  نوقلد
والوـــــــ ل ة والمتورـــــــق  و واب األعمال متااا بشـــــــكا متزايد احو ارا محتوا ا عب  شـــــــبك  اإلات ات الط ُادم  

قر المائ  من  ا  المؤرــــدــــاع رزاول لاشــــق  لعمالاا    35 دلع ادــــب  الكت وا   بحثان عن قنواع ج   جديدة  و 
 .(39)عب  اإلات ات خال الاائح  لو ذابع من رحي األاشق 

ــا نـ  الم لة  SheTradesوارــــــــــــــتم ع مـباب ة  - 43 ــاب ة عن م نز التاـا ة اـلدول ـ  قر ذاـابة مشــــــــــــ الوــــــــــــ
لتر رتعاما قلاا ورنوا  األرــــــواي التر رتا  لاا  لاشــــــق  التاا ة  مما ي ق  ق م  األعمال التاا ا  الدول   ا قر

  لرــــــامت المباب ة قر وصــــــا محلو  ام لة باألرــــــواي  قبا رحرل   دقاا  2018امكاا   النااي اللاا. وقر عاف 
مايلن ام لة بــاألرــــــــــــــواي بححول   3بات ة رــــــــــــــنتلن  وقر رحــديــد  ــد  جــديــد ل     2020المتوخط قر عــاف 

الحان  ايقتوـــــابر  ألو و ا و  اامل األمم المتحدة اإلامائر وشـــــ نات آخ و  قر جنات . ورـــــا مت 2021 عاف
قد اع المؤرــدــاع الوــ ل ة والمتورــق  العامح  قر رــارــا اإلمداباع ال اائ   قر ورــ  آرــ ا. وقد مكعن يلي  

لمب عاع.  قر المائ  من المؤرـــــدـــــاع الوـــــ ل ة والمتورـــــق  من رنوا  لرـــــواي التوـــــدي  وذاابة ا  80لكث  من 
ــاعدع الحان  ايقتوــــــــــــابر  ألو و ا كما ــ  ُاال م ركزة عحط األبل  ومبدل  (40)رــــــــــ ل ملن ا وجو ج ا عحط واــــــــــ

الحكوم  ب كمحاا من لجا اذال  الحواجز التاا ا  عحط صـــــعلد األادم  واإلج اتاع وبعم اوداع وول   كحر  

_________________ 

 The COVID-19 shock to development countries: towards a ‘whatever it takes’ programme“األواكتاب    (35) 

for the two thirds of the world’s population being left behind”, Trade and Development Report update   
 .2020  آيا /ما   رر ا  التاا ة والتنم  

 (36) OECD, “Coronavirus (COVID-19): SME policy responses”. 

 (37) Bosma and others, Global Entrepreneurship Monitor: 2019/2020 Global Report. 

 (.2019-2018رردي اع األواكتاب ارتنابان الط ب اراع البني الدولر ايرتروائ   المتعحر  بالمؤرداع التاا ا  ) (38) 

جحدان قر  11متابع  بشـــــــــ   المؤرـــــــــدـــــــــاع التاا ا  جمعاا البني الدولر عحط اقاي رردي اع األواكتاب ارـــــــــتنابان الط ارـــــــــتروـــــــــاتاع ال (39) 
 .2020 عاف

 .www.unece.org/tradewelcome/studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.htmlااد   (40) 

http://www.unece.org/tradewelcome/studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html
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ــاما. وخال جائح  نوقلد ــ ل ة والكبل ة   رم لرضــــا ركث ب  واب  األعمال الت19-شــ ــ ناع الوــ اا ا  جلن الشــ
 بالتعاو  عحط ارااب لرا  قعال اد الاائح . (41)ماال ايجتكا  قر التكنولوج ا األو ائ   قر

  مما يت ح 2019وبخا ايرااي المؤرــــس لمنقر  التاا ة الح ة الرا ا  األق اق   ولز النااي قر عاف  - 44
لكب  جزاابة المناقد  وايجتكا . وإيا ما ُجاعنزع منقر  التاا ة الح ة الرا ا  ل واب األعمال األقا ق  روقان اقح م    

األق اق   بالدـ ارـاع الاذم   قدـ وـبح بمردو  ا لرضـا ل  رعزذ الم وا  وايذب ا  ل واب األعمال من الاجاع 
وــــــــــابر  ألو و ا  الضــــــــــة ا   الاين يا منو  عحط التاا ة غل  ال رــــــــــم   عب  الحدوب. و دعم من الحان  ايقت

الموجا     2019والحان  ايقتوـــــابر  وايجتماا   آلرـــــ ا والمح   الااب   ُل حرت مباب ة عشـــــ  لباب قر عاف 
ويلي لححد من الحواجز    لحبحدا  المشـــا ن  قر ج اامل األمم المتحدة ال ا  المعنر باقتوـــاباع ورـــ  آرـــ ا

 التر رعت   التاا ة والنرا قر المنقر .
 

 قامة الشبكاا الجتماعيةالتوعية وإ  

األشـــــ ا  البال لن   (42)(  واق  لكث  من ثحثير19-قبا ظاو  جائح  م   قل و  نو واا )كوقلد - 45
معدم النا  رعتب و  جدت عما راا ح  ”جحدا شــمحاا ب ارــ  ارــتروــائ   عحط الرول ب     50من لصــا  29قر 

ــابح قر العـالم اــــــــــــــ قـا ازولـ ا عحط  ـا   . ومن المتوق  ل  را   ال نوب “خـ ا ا مانـ ا م غوـ ا فـ ح ايقتوــــــــــــ
التوــو اع. وارــتااب  لالي  ل حرت غ ق  التاا ة الدول   ومح  ارــت اث  رحت عنوا  بعوة الط ار اي اج اتاع 
ــاق ن الط يلي    ــارنا الوــــ ل ة والمتورــــق  ويلي بعمان ل واب األعمال والمؤرــــدــــاع التاا ا . وإاــ إلاراي مؤرــــدــ

اإلات ات لتبابل المباب اع اإلجداا   قر ظا األذم  وعمح اع اإلغاي. ورؤبح  ُلاشــــــــــــــجت مناج  عحط شــــــــــــــبك  
عحط صــــــعلد الرقاعاع بو ان  ئ دــــــ ان قر رعزاز قد ة الشــــــ ناع الوــــــ ل ة عحط  ااب المشــــــا ا     (43)الامة اع

 ر ما ف ما يتعح  باعتماب التكنولوج اع ال قم    نما لوو  قر ق ادا. وي

ــامت مباب اع ل  - 46 ــ ة األعمال الح ة قر رحرل  التنم  . قار  ولرـ خ ن قر التوا   بالدو  الاح رؤبرح مباشـ
ردــــــام قر رحدــــــلن الكااتاع الشــــــ وــــــ   لدن   ( 44) ارــــــباا ا  ربلعن ل  ج اامل رعزاز ثراق  مباشــــــ ة األعمال الح ة 

ر المدـــؤول   ايجتماا      قر  ماال مباشـــ ة  ا  األعمال لدن الم ا رلن م  ر ثل  ا اراابان عحط نااتارام قر روخعن
مشـــــــ وي  ” ويلي رمشـــــــ ان م  ال نائز ايجتماا   والبلج   أل دا  التنم   المدـــــــتدام . وقر ر ن ا  وصـــــــحت مباب ة 

لندــــات  ول. لرــــامت قر   قتان بردواع  من ا   20  000  و ر مباب ة ألصــــحاة الموــــحح  المتعدبين  “ لختر 
روق  التـــد اـــا قر ماـــايع اإللمـــاف بـــالمبـــاب  المـــال ـــ  وايجتكـــا  ومبـــاشــــــــــــــ ة األعمـــال الح ة. و ـــد  الب اـــامل  

 .2020ام لة  بمن قلان الندات المنحد اع من لصول مااج ة  بححول ااار  عاف   100  000روا  ل    و 

الشـــــــ ناع الناشـــــــج  لحمناج  اإللكت وا   التر ردـــــــام قر ذاابة  واتزايد ااشـــــــات الب امل التر ردـــــــتاد  - 47
الوعر  ورعزاز اقام  الشـــبكاع ايجتماا   جلن األق ا   ورحدـــلن رـــبا ووـــول  واب األعمال عحط معحوماع  

 75  000ياع صـح  ومدـتكمح . قعحط رـبلا المثال  لقاف ج اامل الاند لحمؤرـدـاع الناشـج   واب  جلن لكث  من 
_________________ 

 .www.businessinsider.com/sanofi-translate-bio-ink-mrna-coronavirus-vaccine-deal-2020-3?IR=Tااد   (41) 

 .www.gemconsortium.org/data (  متا  قر2019) م صد األعمال الح ة قر العالمرردي اع األواكتاب ارتنابان الط ج اااع  (42) 

 (43) OECD, “Coronavirus (COVID-19): SME policy responses”. 

 (44) M. Isabel Sánchez-Hernández and Juan José Maldonado-Briegas, “Sustainable entrepreneurial 

culture programs promoting social responsibility: a European regional experience”, Sustainability, 

vol. 11, No. 13 (July 2019). 

http://www.businessinsider.com/sanofi-translate-bio-ink-mrna-coronavirus-vaccine-deal-2020-3?IR=T
http://www.gemconsortium.org/data
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ــج   ــ ن  ااشـ ح   و  110 مد عنة  و  500 و شـ ــتح اإللكت وا    التر   40 جا  معاعن ــ  وكوم   عحط منوـ ــدـ مؤرـ
ــابر   لصــــــبحت ارق  خدماع موودة لحمؤرــــــدــــــاع الناشــــــج  قر الاند. و المثا  لاشــــــ ع ونال  التنم   ايقتوــــ

ط  منب ان عحط شـــــــبك  اإلات ات ي مر الط مدـــــــاعدة  واب األعمال قر الحوـــــــول عح  2019شـــــــلحر قر عاف  قر
 المعحوماع والتااعا م  الاااع المعن   باخا النداف اإلركولوجر.

مت عدة مباب اع لتعزاز الوعر قر صـــــــاو  الندـــــــات والشـــــــباة بشـــــــ   ل م   ماا اع مباشـــــــ ة  - 48 وُادعن
  ُعرــد ايجتمــاعــا  األول والثــاار  2019 و 2018األعمــال الح ة لتحدــــــــــــــلن قــاجحلتام لحتوظ ب. وقر عــامير 

ــباة  ــن ال وإثلو  ا  عحط التوالر. وقر عاف لمنتدن الشـ ــ ة األعمال الح ة واألعمال الح ة قر الدـ   2019لمباشـ
شـــــــدب متكحمو  ومشـــــــا نو   ف عو المدـــــــتون عحط ل م   رنالا منقر  التاا ة الح ة الرا ا  األق اق   عحط احو  

دابا لاوتاال بالان ن  رشــــما الام    م  اي تماف بالندــــات والشــــباة والمؤرــــدــــاع التاا ا  الوــــ ل ة. وارــــتع
الدنوا  ال امد  والعش ان يعتماب مناا  عما ج الن  ردع ع الحان  ايقتوابر  وايجتماا   آلر ا والمح    
ــ   الدــــــ ارــــــ  العام   ولرــــــامت قر ذاابة الوعر ب  م   ايجتكا اع  الااب  اج ات ووا اع و ن   وإقح م   بشــــ

 تدام  لتحرل  التمكلن ايقتوابح لحم لة.ماال  اابة الم لة ل عمال ن باة مد قر

ــ ة  - 49 ــ ة األعمال الح ة  و و ومح  عالم   لحتوا   بمباب اع مباشـــــــــ ــبوي العالمر لمباشـــــــــ واوُتاا باألرـــــــــ
. وخال األرــــــــبوي العالمر لمباشــــــــ ة األعمال الح ة 2019جحدا قر عاف   170األعمال الح ة ورشــــــــا عاا  قر 

اك  م  المندم  الدول   لحاا ة وماواــــ   األمم المتحدة لشــــؤو  الاججلن     ادم األواكتاب  بالشــــ  2019 لعاف
مع اــان لحوــو  الاوروغ اف   لحتوا   ب مثح  ارااج   عن قوــص  واب األعمال من المااج ان والاججلن الاين  

لمندم     ادم األواكتاب  بالتعاو  م  ا2018رردمو  مدــا م  اقتوــابر  الط البحدا  المضــ ا  لام. وقر عاف 
الـدول ــ  لحاا ة والمندمــ  العــالم ــ  لحمحك ــ  الاك اـ  و لجــاع لخ ن  وـدثـان لع   األقكــا  قر ماــال مبــاشــــــــــــــ ة 

   “الش ناع الناشج  وعمح اع رور   النقاي قر خدم  ل دا  التنم   المدتدام ”الشباة ل عمال الح ة بعنوا   
ــباة من  واب األعما ــتثم ان المؤث ان بالشـــــ ل لترل م امايجام قر مزاول  األعمال. نما عرد  ول. رم     المدـــــ

األواكتاب رـــــــــت بو اع من مؤرم  قمتح العالمر لب اامل ”امب ات ي“ خال المؤرم  العالمر لمباشـــــــــ ة األعمال  
  ول. لرا  ق صـــــــا قر ماال التعاماع ف ما جلن المؤرـــــــدـــــــاع التاا ا  لوـــــــالح  واب  2019الح ة قر عاف 

 لناشج  ولرام قر ذاابة الوعر بمناا   ”امب ات ي“ الم لعن ة لحعرح اع.األعمال ومناص ح المؤرداع ا

  ادم األواكتاب وإبا ة الشـــــــؤو  ايقتوـــــــابر  وايجتماا   ومندم  األمم  2020وزا ا /يوا ح   25وقر  - 50
ــناا    بالشـــــــ اك  م  البعث  الدائم  ل  جنتلن لدن األمم المتحدة والماحس الدول  ر ل عمال  المتحدة لحتنم   الوـــــ

التاا ا  الوــ ل ة  اشــا ان اقت ااــ ان لاوتاال باللوف الدــنوح لحمؤرــدــاع المتنا    الوــ   والوــ ل ة والمتورــق    
مشـا    من جلنام وذ ات ومر  و رـ ارـاع  ف عو المدـتون  و ابقاع ل عمال التاا ا   ولورـا     500اـمع احو 

ل ا  والعاف. ولرا  النشــــا  ق صــــ  إلج ات ووا  رااعحر  لكابرم    وجااع معن    ئ دــــ   لخ ن قر الرقاعلن ا 
جلن الاااع المعن   بشـ   بعم  واب األعمال والمؤرـدـاع المتنا    الوـ   والوـ ل ة والمتورـق  خال األوقاع 

 .العولب . ولثا  النشا  الحوا  جلن آي  األش ا  عحط ورائا التواصا ايجتماعر 
  

 الحرة الشاملة والمراعية للبيئة تعزيز مباشرة األعمال  -  رابعا  
(. قرد ر ث  19-كاات الاجاع الضــة ا  لشــد رضــ  ان من غل  ا باائح  م   قل و  نو واا )كوقلد - 51

اا اا اا  جندـــب    1,5لكث  من  جحلو  عاما قر ايقتوـــاب غل  ال رـــمر بشـــدة بعمح اع اإلغاي  ول. رـــُ
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الشـــــــــــــباة بشـــــــــــــكا واب   . وا راعت معديع بقال  (45)رام قر لق اق ا ولم اكا الارلن  اقر المائ  قر اي اب 80
. نما رضــــــ   العمال (46)محلو  شــــــاة ورــــــا م قر ا رااي معديع العما غل  ال رــــــمر  67,6لث  عحط  مما

الماـاج و  والاجؤو  عحط احو خـا  من الاـائحـ   ألاام نـااوا قر ال   األول لارـدا  موـــــــــــــــد  بخحام.  
اااا متكاما و واا األمد ل  ردـاعد  شـ   واـ  رـ ارـاع شـامح  قر ماال مباشـ ة األعمال الح ة رتب   ومن

العامحو  لحدــاجام ال ا  والمؤرــدــاع الوــ ل ة والمتورــق  وغل  ال رــم   عحط اياترال الط النداف ال رــمر  
 ورحدلن قد رام عحط الوموب.

ورؤبح مباشـــــــــــ ة المشـــــــــــا ا  ايجتماا   بو ان  امان قر رعزاز النمو الشـــــــــــاما والتنم   المدـــــــــــتدام .   - 52
المبتك ان و واب األعمال ايجتماعللن  الاح رشــــــــــما رردرم ركنولوج اع التعح م وخدماع التقبلا  عما ا  جا

عن بعد الط لاــــــــعس الاجاع وإعداب مباب اع التعرا الماتمة    ربلعن لاح يتدــــــــم ب  م   بال   لكث  من غل   
 .(47)  ألاام روحو  الط مين قارام  نا األرواي19-خال جائح  نوقلد

ــبلا باز و  - 53 ــا ا  ايجتماا   قر ُادماا الرااوا  . قعحط رـــــ ــ ة المشـــــ ــات بمباشـــــ اب اعت ا  الدول األعضـــــ
قااو  رشــــــــــا   المشــــــــــا ا  ايجتماا    الاح رردف اعااتاع اــــــــــ اب     2019المثال  اعتمدع رايحند قر عاف 

ا  التاا ا  مشــــــــــ وي اجتماعر. و عد     مباب ة اعتماب المشــــــــــا    10 000ووواقز لخ ن ر مر الط ااشــــــــــات 
مشــــــــــــــ وعا   29  اعتـمد الم نز الـماللزح لاجتـكا  واإلجداي الـعالمر 2017الـرائـم  عحط اوداع الت لل  قر عاف 

ايرـتثما ح قر اادوا دـ ا    ImpactAIMمشـ وعا اجتماا ا. ورـاعد ج اامل  182اجتماا ا وقدف الدعم الط 
ة اإلامـائر نعـامـا معاـا ل ث  جاـد  روجـ ح ـبالشــــــــــــــ اـك  م  ج ـاامل األمم المتحـد  2019اـلاح ااقح  قر عـاف 

ــج  قر م وح  جدئاا  ما ماموعح   ــاع الناشـ ــدـ ــاعدة  واب األعمال ايجتماعللن قر ق ا  مدن ر ثل  المؤرـ ومدـ
 مؤرد  ااشج . 500

ــامح  عحط الوـــــــــعلد  - 54 ــت ار ا اع لعمال شـــــــ ــا رردما قر واـــــــــ  ارـــــــ ــات لرضـــــــ ولو ذع الدول األعضـــــــ
ــاواة  . قاألعمال التاا  (48)الو نر ــات عحط الار  ورحرل  المدـ ــمان قر الرضـ ــامح  رمكن ل  رؤبح بو ان وارـ ا  الشـ

 جلن الاندلن ورشا   العما الائ  والمدتداف والحد من لوجح عدف المداواة.

وقد ُلج ات ب ارــــاع و ن   عن المشــــا ا  ايجتماا   واألعمال التاا ا  الشــــامح  جدعم من شــــ نات  - 55
جتماا   آلرـ ا والمح   الااب  قر اادوا دـ ا و اكدـتا  ورـ ح ياكا والاحبلن وقللت ااف الحان  ايقتوـابر  واي

ــبا التر رمكن جاا    ونمبوبرا وماللزاا ــامح  والدــــــــــ ويلي لترل م البلج  التر ُرناا قلاا رحي األعمال التاا ا  الشــــــــــ
شــــامح  قر الت ف ب من ودة لحدــــ ارــــاع الو ن   ل  ردعم لاشــــقتاا. ورــــة ان الط ردــــ ل  األعمال التاا ا  ال

  ارـــــــتحدثت الاحبلن اداما يعتماب األعمال التاا ا  الشـــــــامح   2020قر المائ  بححول عاف  14الار  جندـــــــب   
ي مر الط رعزاز التاا ة المنوــا  وايرــتدام  وققاي األرــواي العضــوا  وبعم الشــ ناع التر   2018عاف  قر

_________________ 

 (45) ILO, “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work”, 3rd ed. 

 (46) ILO, “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work”, 4th ed. 

ــتثما  وايجتكا  ومباشــــــ ة األعمال الح ة من لجا جنات   ااوــــــا ر نلز 2019قر عاف  (47)  ــ   ايرــــ ــنواع بشــــ اجتماي ال ب ات المتعدب الدــــ
الرد اع والتنم   المدـــتدام  عحط مما رـــاع ردـــلل  األعمال التاا ا  المدـــؤول  والمدـــتدام   ولق  بإمكاااع األعمال التاا ا  الشـــامح  

 لحام   قر رحرل  التنم   المدتدام .

(  ُرع ع  األعمال التاا ا  الشــــــامح  ب ااا 2015ما و ب قر ا ا  األعمال التاا ا  الشــــــاما الاح واــــــعتح ماموع  العشــــــ ان )ل وقران  (48) 
المؤرـــدـــاع التاا ا  التر روق  الدـــح  وال دماع ورـــبا المة شـــ  عحط لرـــس قاجح  لارـــتم ا  من الناو   التاا ا   رـــوات عحط اقاي 

  ا  الاين رة شو  قر قاعدة الا ف ايقتوابح.وار  لو قاجا لحتور    ل ش
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    وت ماموع   2018اع و/لو وواقز خاصـــــــــ . وقر عاف لدياا اماي  لعمال جا ا  شـــــــــامح  بمنحاا اعاات
ــ ان بعوة الط رمواا األعمال التاا ا  الشـــــامح  لدـــــد عاز ا المالر وإراو  جديا مبتك  جاد  الت ف ب  العشـــ

 من ودة الار   والحد من عدف المداواة  وإرااب ق   عما يئر  لحاجاع الضة ا  من األش ا .

ــا ا  ايجتماا   والتنم   وقر مندوم  األمم المتحدة - 56 ــ ل  لوجح الت ذ  جلن  اابة المشـــــــــ   يتزايد ردـــــــــ
التر لاشـ راا ماواـ   األمم المتحدة لشـؤو     MADE51(49)الشـامح  والمدـتدام . قالعام  التاا ا  العالم   

ــا ا  ايجتماا   المتواقر  م  المباب  ال ــ لح   لحتاا ة الاججلن  رق م اي ربا  جلن الحن قللن الاججلن والمشــ تشــ
المنوا  ورت ح ق   النااي الط األرواي. ورعما الماوا   والاااع الش اك  لاا وال ان عحط ركل ب ج اامااا  
لحترحلا الط لباط ود من اآلثا  الدـــحب   المت رب  عحط الاائح . وقدمت الحان  ايقتوـــابر  وايجتماا   آلرـــ ا  

بالدـــ ارـــ  العام   مثا منوـــ  ربابل الت ثل  ايجتماعر قر ماللزاا    والمح   الااب  الدعم لحمباب اع المتعحر 
ح  الط مندماع ياع الت ثل  ايجتماعر العال   األبات.  ويلي لتوج ح موا ب الش ناع غل  المدت ي

ــان مباب اع لتحالز مباشــــ ة األعمال الح ة صــــوة ارااب وحول مبتك ة ركو  م اا   لحبلج   - 57 وروجد لرضــ
ــتمال المالر لحات ة  وياع م وا  ــت ار ا   األ ب  الو ن   لاشــــــ ــامح  لحام  . وانوــــــــا ر نلز ارــــــ وبائ ا  وشــــــ

بشـكا لكب  عحط ذاابة التمواا األخضـ  لحمؤرـدـاع المتنا    الوـ   والوـ ل ة والمتورـق .    2018-2020
غضو    المائ  قر  قر  70  لعحنت اادوا د ا لااا رت ا  اااراراا البارت ك   البح ا  جندب   2020وقر عاف  

. وااعا الم  ة  جدعم من ج اامل  2040خمس رنواع ولااا رتوبح خال   من التحوع البارت كر بححول عاف 
ــباة ) ــت ار ا   رشــــ لا الشــ ــباة من الاجاع YES Greenاألمم المتحدة اإلامائر  ارــ (  ال ام   الط رعح م الشــ

ما قر يلي قر ماايع القاق  المتادبة  والدـــــ او   الضـــــة ا  الماا اع الاذم  لولو  ايقتوـــــاب األخضـــــ   ب
البلج    واإلبا ة المتكامح  لحموا ب المائ  . ور دــــعن  ايرــــت ار ا   لرضــــا رــــبا الحوــــول عحط التمواا لحمشــــا ا   

ــات ما ي ررا عن  ــات   10البلج   بغ   ااشـــ ــباة ااشـــ ــج  قر الماال البلجر  عحط ل  يتولط الشـــ ــاع ااشـــ ــدـــ مؤرـــ
وقر جنوة لق اق ا  ارــتثم ع جحدر  نلا راو  قر ج اامل التكاقا الوــناعر لمرا ع  نلا اوــس  اا العدب. 

ال    ـ   الـاح ي    جلن الشــــــــــــــ نـاع من م تحس األواـاف والرقـاعـاع ل    الترح ص الط لباط وـد بق ارـ  
ل الب اامل وجا   اراع  ن من النا 36  700بائ ا  من  د  الموا ب غل  المدـــت دم . وقر رـــت رـــنواع  ووع

ــدقلجــ   جلنمــا ور  قوائــد  140 000عن مقــام  الرمــامــ  قوقع  جــالــي لكث  من   ن من اابعــاثــاع غــاذاع ال
ــابر  نبل ة لحشـــ ناع ولرـــام قر ارااب ق   عما. وردـــاعد  لج  األمم المتحدة لحم لة  قر رـــ  ي عمحاا  ااقتوـ

   (50)عحط  اابة الندـــــات ل عمال الح ة المتعح  بالمشـــــت ااع العام  الم اا   لاعتبا اع الاندـــــاا   التر رحاز
 األعمالي التاا ا  الندائ   قر جنوة لق اق ا عحط ل  روبح جااع مو عنبة لحقاق  المتادبة.

وقر ا ــا  مندومــ  األمم المتحــدة  ررــدف ج اــامل األمم المتحــدة لحبلجــ   من خال مناا ــ  ايجتكــا    - 58
ع الوـــ ل ة والمتورـــق  قر جم   المنا   قر ارـــتحداع ورقبل     الدعم الط المؤرـــدـــا(51)البلجر التر لعد ا

ــتدام  قر صــــــم ماا. قار عاف  ــ ل  ايرــــ   قدف الب اامل الدعم الط خمس  2018اماي  األعمال التر رد   مدــــ
ــ ل ة ومتورـــق  قر األ ب  قر ا ا  عمح   اجتكا  جلجر ر مر الط ارااب جدائا لحمواب الك م ائ    ــاع صـ ــدـ مؤرـ

_________________ 

 ./www.made51.org ااد  (49) 

 .https://africa.unwomen.org/en/where-we-are/eastern-and-southern-africa/south-africa-mcoااد   (50) 

 ./http://unep.ecoinnovation.orgااد   (51) 

http://www.made51.org/
https://africa.unwomen.org/en/where-we-are/eastern-and-southern-africa/south-africa-mco
http://unep.ecoinnovation.org/
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   (52)لب اامل لرضـــــــان رحدحع لاما  الح اة المن اضـــــــ  الك  و  قر منقر  آرـــــــ ا والمح   الااب ال ق ة. وااا ا
الاح لرا  ل واب األعمال الشـــــــــــباة التد اا عحط ماا اع األعمال التاا ا  ورعم م م اعاة ايرـــــــــــتدام  البلج   

العمــا المتعح  بــالار  والبلجــ  من لجــا التنم ــ  ”وايجتمــاا ــ  قر امــاي  لعمــالام التاــا اــ . وقــدمــت مبــاب ة 
  الدعم (53)امائر و  اامل األمم المتحدة لحبلج   و ر مباب ة مشـــــت ن  جلن ج اامل األمم المتحدة اإل“المدـــــتدام 

ــ ابح ب ثا  لاشــــــــــــقتام عحط البلج    2019الط مو اتاا ا قر عاف  قر ماال روا   عمال مناجم الا ا والوــــــــــ
ــتدام   ــ   رردرم الترا ا  المتعحر  بايرـــــــــ ــا   بشـــــــــ ــاق ن الط يلي  رروف األواكتاب جتكل ب مدـــــــــ والوـــــــــــح . وإاـــــــــ

ا    الوــــ   والوــــ ل ة والمتورــــق  ارــــتنابان الط بللحح لحمؤشــــ اع األرــــارــــ    اوت اجاع المؤرــــدــــاع المتن م 
 ليجاغ بإرااف الك اااع قر رنالا ل دا  التنم   المدتدام .

  
 جمآل البياناا وقياس األثر  -   خامسا  

ــكا رحدران   - 59 ــتدام  رشـــ ــ ة األعمال الح ة عحط التنم   المدـــ ــاع ورداجل  مباشـــ ــ ارـــ ي يزال ق ا  لث  رـــ
تقحا ارــــتحداع قواعد ج اااع  ومناا اع اووــــائ    وآل اع لام  الب اااع. وي يزال ردــــالا المؤرــــدــــاع  وا

المتنا    الوـــ   والوـــ ل ة والمتورـــق  رشـــكعنا لرضـــان مشـــكح   يلي ل  ادـــب  نبل ة من المشـــا ا  الح ة را ح  
لترل م لث  مباشـــ ة األعمال   الرقاي غل  ال رـــمر. واحزف نالي مزاد من الااوب واألبواع لواـــ  مناا اع قر

 الح ة عحط رنالا ل دا  التنم   المدتدام .

الحاج  الط اراو  ج اااع لكث  ولقضـــــــــــا مما  ر عح ح عن مباشـــــــــــ ة  19-وقد لج ذع جائح  نوقلد - 60
ــبلحاا  ــات  و ر رحتمس رـ ــ ل ة والمتورـــق . قالدول األعضـ ــ   والوـ ــاع المتنا    الوـ ــدـ األعمال الح ة والمؤرـ

ــتادق . ورمثعنا  العدي قر ــاراا عحط الاجاع المدـــــــ ــ ارـــــــ ــ  الط ررل م لث  رـــــــ د من العواما المااول   بحاج  مارـــــــ
ــاتاع المتابع  التر را ااا البني الدولر خقوة  ام  احو قام لث  الاائح  عحط الشـــــــ ناع ودـــــــا   ــتروـــــ ارـــــ

وــائ   الو ن   لحرون  الرقاي والحام. وروصــا رردي اع مندم  العما الدول   التر ردــتند الط الد ارــاع ايرــتر
ــوت عحط ر ثل  جائح  نوقلد ــاع المتبع   19-العامح  الرات الضـــ ــا المما رـــ عحط عالم العما. وقد ُودنعبع لقضـــ

  ومن امناا ار ائلا والداام   وق ادا والنمدا   (54)قر جحدا  مندم  التعاو  والتنم   قر الملدا  ايقتوابح
  ولعدع لبواع التوــدح لاا قر ماال الدــ ارــ   19-ئح  نوقلدالتر  صــدع األث  ايقتوــابح الناجم عن جا

ــتوااع المحح   واإلقح م   والو ن  .   ــ  لحتعاو  م  ققاي األعمال عحط المدـ ــ ع لق ق  عما مك رـ العام   ولاشـ
ــا الانس والاجاع المترا ع  األخ ن  19-وإلعداب ارـــــــــتااب  قوا  لكوقلد ــن ب الب اااع ودـــــــ   ي جد من روـــــــ

 ثا  ا.لتحديد رااوع آ 

ورت ح المباب اع األخل ة قر اكوابو  ورــحوقلن ا التر ُلاشــجت قلاا رــااع عحط الوــعلد الو نر لام   - 61
 .الب اااع عن  واب األعمال ومشا اعام ق صان اااف   إلج ات عمح اع ررل م بق ر  آلثا  ا عحط الوعلد الو نر 

ــتدام   8 و 4صــــ او ن قر الادقلن ور ب اإلشــــا ة الط مباشــــ ة األعمال الح ة  - 62 من ل دا  التنم   المدــ
ولاـا غـارـاع محـدبة قلامـا  غل  ل  رعزاز مـباشــــــــــــــ ة األعمـال الح ة رمكن ل  ردــــــــــــــام قر رناـلا خقـ  التنم ـ  

_________________ 

 .www.unenvironment.org/events/award/asia-pacific-low-carbon-lifestyles-challengeااد   (52) 

 ./https://pea4sdgs.orgااد   (53) 

 (54) OECD, “Coronavirus (COVID-19): SME policy responses”. 

http://www.unenvironment.org/events/award/asia-pacific-low-carbon-lifestyles-challenge
https://pea4sdgs.org/
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ج معتاا. و غم لاح يحزف اراو  ج اااع لوقط عن الدو  الاح رؤبرح مباشــ ة األعمال الح ة   2030المدــتدام  لعاف 
 متح قر رحرل  األ دا   قإ  ثم  لقكا ا مالدة ي ب ج اااا ف ما يحر.لترل م مدا 

( ل م   وارـــم . قار ررل م ألث  1ركتدـــر الرضـــات عحط الار  بام   لشـــكالح قر نا مكا  )الاد   - 63
ــال  PESA-M(55)خدم   ــ   اقاقاا لبن الط ااتشـــ لتحواا األموال عب  الاارس النرال قر نلن ا ربلعن ل  رورـــ

ــ  الكلن   من الار  قر الات ة  قر ا 2 ــاعدع ال دم  احو 2014-2008لمائ  من اأُلرــــــــ  185  000. نما رــــــــ
ــب   ام لة قر اياترال من ققاي الز اع  الط ققاعير األعمال والتازئ   جلنما لم ُراو  لح آثا  نبل ة لاا بالندــ

آخ  لقـ ا  لث  را ـ   مـلدااـ   رـردف لحمزا علن قر الاـند معحومـاع ذ ااـ     (56)لح جـال. وارــــــــــــــُتعلن جترل م بقل 
ــلن قعال   خدماع   ــح م  عب  الاوارس النرال  جاد  ذاابة اإلاتاج   الز اا   ورحدــ ــاع الدــ مااا   عن المما رــ

قر ال دم     بوي ا  جلنما لم رتااوذ ركحا  ايشـت ا   215اإل شـاب الز اعر. ق ال عاملن  ذابع ل  اوام جنحو 
 بوي ا. وربابل المزا عو  المشا نو  معحوماع  ئ د   م  لق ااام  مما راعد لرضان قر رحدلن م بوب م. 20

ورتدـم مباشـ ة األعمال الح ة ب  م   لرـارـ   لضـما  التعح م العالر الاوبة والمنوـس والشـاما لحام     - 64
د ُلبمل التثق ب قر ماـال مـباشــــــــــــــ ة األعـمال الح ة مـنا (. وقـ 4ورعزاز ق   التعحعم ـمدن الحـ اة لحام   )الـاد  

  الت  واـــ  غل  الحكوم ـــ   “ Educate! ” قت ة  واحـــ  قر منـــا ل المـــدا   الثـــااواـــ  قر لوغنـــدا. وبلجـــت مندمـــ  
ا ررل م ل ث   ُلج ح  ( 57) بالتعاو  م  وكوم  لوغندا  عحط ارا ماا اع مباش ة األعمال الح ة الط القاة. وروصع

األخل ة الط ل  لحب اامل لث ا  واا األمد عحط الماا اع الشــــــ وــــــ   لح  االن. نما رــــــاعد الب اامل   قر اآلوا  
ااــــاق ن الط يلي  قر رحدــــلن معديع ارــــتكمال التعح م الثااوح ومعديع ايلتحاي بالتعح م الاامعر  وي رــــ ما  

امل الشـــ ناع لمندم  ااااذاع الشـــباة ررل مان لما لب ا  ( 58) لورـــا  القالباع. قر ب ارـــ  لخ ن  لج ن باوثو   قر 
رــن  من بعد   16آثا   واح  األمد عحط لبات  اة المدا   الثااوا  قر ماال مباشــ ة األعمال الح ة وتط   من 

حوا الط ل  المشـــــــا نلن قر الب اامل ناات ادـــــــب  اوتمايع ااشـــــــائام شـــــــ ناع لكث  من غل  م   ر  جام  قتوصـــــــع
 .قر المائ    10بخا من المشا ا  جندب  لكث  من قر المائ  ورحرل    30متورقح  بما 

ــات والات اع )الاد   - 65 ــلن ورمكلن نا الندـــــــ ــاواة جلن الاندـــــــ (  دقان قر ود يارح 5وامثا رحرل  المدـــــــ
ي رب  ا ربا ا وث را بمدن الرد ة عحط رحرل  األ دا  نحاا. واردف ج اامل التمكلن ولرــــــباة المة شــــــ  ال ا   

اـلدول ـ  قر لوغنـدا بو اع ـرد ـاا عحط الماـا اع الحـ ار ـ  والـتد اـا المانر   BRAC  ـبالم ا رلن الـتاب  لمندمـ 
لوـــــــالح الشـــــــاباع قر اوابح رنم   قد اع الم ا رلن نا خمس قت اع ظال ة لرـــــــبوا ان. وشـــــــما التد اا عحط  

ــما التد اا عحط الم ــ   قر ماال مباشــــ ة األعمال الح ة  جلنما شــ اا اع  الماا اع الح ار   الماا اع الشــــ وــ

_________________ 

 (55) Tavneet Suri and William Jack, “The long-run poverty and gender impacts of mobile money”, Science, 

vol. 354, No. 6317 (9 December 2016). 

 (56) Shawn Cole and Nilesh Fernando, “‘Mobile’izing agricultural advice: technology adoption, diffusion 

and sustainability”, Harvard Business School Working Paper, No. 13-047 (Cambridge, Massachusetts, 

April 2016). 

 (57) Laura Chioda and Paul Gertler, “Soft skills and entrepreneurship training for secondary school 

students in Uganda”, Innovations for Poverty Action, 2017. 

 (58) Niklas Elert, Fredrik Andersson and Karl Wennberg, “The impact of entrepreneurship education in 

high school on long-term entrepreneurial performance”, Journal of Economic Behavior and 

Organization, vol. 11 (2015). 
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ا ررل م ل ث  الط  (59)المان   ماا اع التم ُّ  لمدــــاعدة المشــــا نلن عحط ااشــــات مؤرــــدــــارام التاا ا . وروصــــع
اوتمايع ل  روـبح الشـاباع المشـا ناع ف ح عاماع لحدـاجام ال ا   ر لكث  من غل  ن  وإلط رداعنر  ل 

ــ ة  ــان  معديع وما الم ا راع واي ربا  بعاقاع الزوا  لو المعاشـ لكث  من غل  ن  ورداعنر اوتمايع رع ُّاـ
 لحعنس الاندر.

ولما رعزاز النمو ايقتوـــــــابح المق ب والشـــــــاما لحام   والمدـــــــتداف  والعمال  الكامح  والمنتا   وروقل    - 66
( قإاح رعنر ـامنان اـااات القاب  ال ـرمر عح ح قر األمد القواا  وقد اـرتحدثت 8العما الائ  لحام   )الاد  

وح رشـــــ اعان ي مر الط ربدـــــ   ردـــــالا المؤرـــــدـــــاع التاا ا . وع اـــــت ابا ة الدـــــاا العاف مباب اع متعدبة ما 
 اا الوــــــــــدب  رشــــــــــما رردرم المدــــــــــاعدة المااا   لحتدــــــــــالا التاا ح والضــــــــــ ابر وقتح ودــــــــــاباع ايبخا    قر 
ا الترل م  قر  الط وجوب لث  ارااجر قوـل  األمد عحط ااـاات القاب  ال رـمر عحط   ( 60) الموـا   المحح  . وروصـع

المؤرــــدــــاع المتنا    الوــــ   والوــــ ل ة والمتورــــق . وقر ا ا  ررل م آخ   لج ع الحان  ايقتوــــابر  ألم اكا 
ــاج  ــان لب اـــامل ذاـــابة اإلاتـــا  قر الب اذاـــا  الـــاح ي مر الط ذاـــابة ااتـ ــا ابر ررل مـ ــ  البح  الكـ  ـــ  الارلن ـــ  ومنقرـ

المؤرـــــدـــــاع الوـــــ ل ة والمتورـــــق  جورـــــائا اإلاتا  ال شـــــل  ياع التكحا  المتدا  . وقد لرـــــام الب اامل قر ذاابة  
 .قر المائ  ق وصط جتد ا  ورل ة رور   اقاقح لتحرل  لث  عحط الوعلد الو نر   20ااتاج   الش ناع جندب   

وـــــــن   المدـــــــتداف الشـــــــاما لحام    وقر ماال جنات   اكا لرـــــــارـــــــ   قاب ة عحط الوـــــــموب ورحالز الت  - 67
( قر ارقال ا  2012(  رنقوح مباشــ ة األعمال الح ة عحط امكاااع نبل ة. قرااو  المؤرــدــاع الناشــج  ) 9 )الاد  

ذ ال واب  جلن    ع  جلج  مائم  لحمؤرــــدــــاع الناشــــج  قر ماال التكنولوج ا المتردم  والتر ردــــتاد  الشــــباة وعزع
ــ ناع. ونشـــــــس ررل  ــا الط  ( 61)  م ُلج ح مؤخ ا الاامعاع والشـــــ قر المائ  وذاابة    15عن ذاابة قر اإلي اباع روـــــ

ــا     قر  ــول عحط ايئتما  من الموـ ــتالدة  ول. ُلر حت لاا امكاا   الحوـ ــ ناع المدـ ــا  الشـ ــول قر لورـ األصـ
لمدعوف  ا  ( 62) و سو  األموال ايرــتثما ا . وقر  واادا  ارــتاد  ج اامل لتورــ   اقاي ايئتماااع البال   الوــ   

الموــــــــا   رــــــــابران     باإلعاااع المال   الحكوم   رــــــــكا ي المنا   ال اف   والاجاع الدــــــــكاا   غل  المتعامحلن من 
  2012قر المائ  قر عاف   4,6ذاب من ادـــــــــب  األشـــــــــ ا  المدـــــــــتالدين من الر و  جندـــــــــب  ر اووت جلن   مما 

 .م  الموا   التاا ا     وااترال  واب األعمال الط التعاما 2016عاف  المائ  قر  قر  8,1 و 
  

_________________ 

 (59) Oriana Bandiera and others, “Women’s empowerment in action: evidence from a randomized 

control trial in Africa”, American Economic Journal: Applied Economics, vol. 12, No. 1 (January 

2020). 

 (60) Francisco Campos, Markus Goldstein and David McKenzie, “Short-term impacts of formalization 

assistance and a bank information session on business registration and access to finance in Malawi”, 

Policy Research Working Paper Series, No. 7183 (Washington, D.C., World Bank, January 2015). 

 (61) OECD, “The evaluation of the Italian ‘Start-up Act’”, OECD Science, Technology and Industry Policy 

Papers, No. 54 (Paris, OECD, 2018). 

 (62) Sumit Agarwal and others, “Financial inclusion under the microscope”, IMF Working Paper, 

No. 18/208 (Washington, D.C., International Monetary Fund, 2018). 
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 خالصة  -   سادسا  
قر ظا م و  ايقتوـاب العالمر بات ة مضـق    وركوان    لصـبح الدو  الاح رؤبرح مباشـ ة األعمال  - 68

  لقون 2030الح ة قر رحرل  التنم   الشـــــــــــامح  والمدـــــــــــتدام   عحط النحو المنوـــــــــــو  عح ح قر خق  عاف 
ــة ان الط ردــــ ل  ما ل   مما ــ ل ة والمتورــــق   كا  عح ح. ورــ ــاع المتنا    الوــــ   والوــ ــدــ واب األعمال والمؤرــ
ــ ة األعمال الح ة جوجح خا    من ــت ار ا اع مباشـــ امكاااع لحتعاقر من الاائح   راا ل  ينوـــــا ر نلز ارـــ

ــاع  ــ ارـ ــموب وعحط التناقس. وانب ر ل  رعقر  ا  الدـ ــاع   كح   لتعزاز قد رام عحط الوـ ــ ارـ ــ  رـ عحط واـ
ة اـ  ول  رحاز عحط واــــــــــــــ  امـاي  مدــــــــــــــتـدامـ  من النـاولتلن البلج ـ  وايجتمـاا ـ    األولواـ  لحاجـاع الـضـــــــــــــ 

يلي رردرم بعم ركو  موـــــــــــمم خوـــــــــــ وـــــــــــان لتحب   ايوت اجاع قر ماايع رنم   الماا اع  واإللماف   قر بما
وربا الحوول  بمباب  التكنولوج ا ال قم   والمدائا المال    وال قمن   وايجتكا  قر النااي الط األرواي البديح   

ــارام   ــدـــ ــات مؤرـــ عحط ج امل التمواا الاديد  م  اـــــما  رالج  جلج  رند م   مثحط ل واب األعمال من لجا ااشـــ
 لكث  رحديدان  يتعلن الق اف بما يحرس وجحالتاا ا  ورور   اقاقاا. وعحط 

وح  ما بعد رحدـــلن مواتم  الدـــ ارـــاع المتعحر  بمباشـــ ة األعمال الح ة م  لولوااع اياتعاش قر م   • 
س ردـتتب  رعزاز مباشـ ة األعمال الح ة رحديد 2030وخق  التنم   المدـتدام  لعاف  19-جائح  نوقلد

الرلوب الكامن  وايوت اجاع غل  المحباة باخا النداف اإلركولوجر  بما قر يلي ارـــــتنابان الط الد و   
عمال الح ة األخا جنال المدــــــت حوــــــ  خال الاائح . واتقحا ا اي العنا  إلمكاااع مباشــــــ ة األ

متدــــــــــ   متعدب الرقاعاع  و واا األمد من لجا رعزاز الدو  الاح رؤبرح مباشــــــــــ ة األعمال الح ة 
رحرل  ايرـــــــتدام  ايقتوـــــــابر  والمال   وايجتماا   والبلج  . وانب ر ل  ردـــــــ   ارـــــــت ار ا اع  قر

والتر رتدــــم بالشــــمول والرد ة عحط رحمُّا مباشــــ ة األعمال الح ة النماي  الناشــــج  قر ققاي األعمال 
ــاار  ول  رحاز عحط ايجتكا  ايجتماعر والحااظ عحط البلج   ر ل  المناخ والم اا   لحمندو  الاندـــ

ا اااات القاب  ال رمر عحط رحي األعمال.  وومايتاا  ورداعن

ــموب •  ــاواع رند م   لدعم اياتعاش ورعزاز الرد ة عحط الوــــــــــ وإااات التمللز  التعالا بإبخال اصــــــــــ
ورشـــــا   ايرـــــتدام  البلج  س قعحط ال غم من التردف الكبل  المح ذ قر مدـــــا  اإلصـــــاواع المؤار   
ل عمال التاا ا  وايرــــــتااب  الدــــــ اع  يوت اجاع  واب األعمال والمؤرــــــدــــــاع المتنا    الوــــــ    

اع إلااات التمللز والوـــــــــ ل ة والمتورـــــــــق  خال األذم   ي يزال يتعلن ابخال مزاد من اإلصـــــــــاو
لورــــا   واب األعمال الرائم عحط اوي الانس والدــــن واألصــــا اإلثنر واياتمات الع قر  من جلن  قر

العام  عحط ااشـــات المؤرـــدـــاع الم اا   لحبلج    عواما لخ ن. وانب ر ل  رحاز اصـــاواع الدـــ ارـــ 
ــارـــــ . وانب ر رعم م ا لت نلز عحط الرقـــــاي  والـــــدائ اـــــ  التر رحـــــاق  عحط البلجـــــ  وروق  لاـــــا الحمـــ

 ال رمر والندات والشباة. غل 

ــاب العالمر الط  •  ــاللا العما قر ايقتوـــ ــامح س قرد غل ع التكنولوج اع ال قم   لرـــ رعزاز ال قمن  الشـــ
ــ اع   ــواي والتمواا والتكنولوج ا. قانا   قمن  رــــــــــ ود نبل  ولعابع رع اب ماا  م النااي الط األرــــــــــ

قل و  نو واا  مما يت ح ق صــــــــــان ي ر رب  بمنتااع وخدماع محدبة جا ا  رح ناا راشــــــــــر م   
ــان ج قمن  األعمال التاا ا  الترحلدر .  قر ــايع قحدــــا  جا لرضــ ماال ركنولوج ا المعحوماع وايروــ

ــاباع البحدا  المتردم  خال جائح   ــابح ال قمر قر اقتوــــ وم  ربحُو  ام  جديد من النداف ايقتوــــ
ــا )كوق ــدم   قل و  نو واـ ــا  19-لـ ــا آخـ ــ  من قبـ ــائمـ ــ  الرـ ــا   الااوة ال قم ـ ــاي م ـ ــإ  اقـ (  قـ

ايردـــــــــاي  وقد رنشـــــــــ  قاوة  قم   جديدة. رشـــــــــكعنا ايرـــــــــتثما  قر البن   التحت   ال قم    ورنالا  قر
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التداجل  الد ارار   المتعحر  بمباش ة األعمال الح ة  واعتماب مباب اع قر ماال جنات الرد اع  عواما  
ف ب من ودة  ا  ايراا اع ورعزاز ق   رــــــــــبا الحوــــــــــول الط التكنولوج اع الت  وارــــــــــم  قر
 ر ما لحاجاع الضة ا . وايجتكا   وي

رعزاز الشــــــــــمول المالر من خال التمواا المبتك  وال قمرس قالتكنولوج اع المال   وال دماع المال    • 
والمؤرــــــدــــــاع المتنا    الوــــــ     ال قم   رردف وحوين ممكن  لمدــــــ ل  اإلقوــــــات المالر ل واب األعمال

ا التمواا الم وـــــــــــص إلرااب وحول مبتك ة لحتحدراع  ــاعن ــ ل ة والمتورـــــــــــق . وامكن ل  ردـــــــــ والوـــــــــ
ايجتماا   والبلج   رعزاز مباشـــ ة األعمال الح ة الشـــامح  لحام  . وانقوح رحدـــلن ق   الحوـــول 

ا  جنات جااا األصــــــول عحط التمواا عحط ما يتااوذ ر دــــــل  الحوــــــول عحط ايئتما   وانب ر اب  
بعمح اع ايبخا  ورورـ   اقاي الت ملن  وي رـ ما قر مواجا  ر ل  المناخ  قر صـم م الدعم المردف 
ل واب األعمال  وي ر ما األش ا  المنتمو  الط الاجاع الضة ا   الاين ركو  قد رام عحط التك ب 

 م  الودماع الدحب   لقا بكثل  من غل  م.

ااي المدــتداف الط األرــواي عحط جم   المدــتوااعس قانا  واج  نبل ة ي رزال قائم  رورــ   اقاي الن • 
ــ ل ة والمتورــــــق  الط  ــاع المتنا    الوــــــ   والوــــ ــدــــ ــ   اقاي اااي  واب األعمال والمؤرــــ الط رورــــ
األرــــــــواي التر رر  خا   اقاقاا المححر. وقر  اا الوــــــــدب  رت ح التكنولوج ا ال قم   والمشــــــــت ااع 

ــل ــا اإلمداب العام  ورـ ــواي. ولجن ناات رـــارـ ــ   اقاي اااي ا الط األرـ ــتدام  لححكوماع لتورـ ح  مدـ
العالم   قد رواصـا اا اااـاا قر عشـ اناع  اا الر    قإ  ج امل ال    جلن المو بين ي رزال قاب ة 

    عحط جنات الرد اع وارا التكنولوج ا ورور   ق   اااي  واب األعمال المححللن والمؤرداع المتنا
الوـ   والوـ ل ة والمتورـق  الط األرـواي. وانب ر لرضـان ل  رتوـدن الحكوماع لحتحدراع المحدبة 
التر رعت   اااي  واب األعمال والمؤرـــدـــاع المتنا    الوـــ   والوـــ ل ة والمتورـــق  الط األرـــواي  

 عند اج امام ارااقاع راا ا  ول  رزاا الحواجز غل  الام ن  .

ل اب والماا اع قر ماال مباشــــــــ ة األعمال الح ةس ق ل  المال البشــــــــ ح ي يز ايرــــــــتثما  قر التثق  • 
رشــــــــكعنا ل م  صــــــــلد  واا األمد ألح  ائد لعمال. قإشــــــــاع  عرح   مباشــــــــ ة األعمال الح ة وماا اع  
مباش راا رنقوح عحط ل م   بال    ل س قحدا بالندب  لمباش ة األعمال الح ة المتدم  بالرد ة عحط 

ــا لحراجح   لحتوظ ب. وقد لظا ع رـــنواع ال ب ة قر ماال التد اا عحط الوـــموب وايج تكا   جا لرضـ
ــحو  قر مباشــــــــ ة األعمال الح ة   الماا اع ل  من الممكن رعزاز قعاللتاا بارباي اال قائم عحط الدــــــ
ورد اا مت وـــــــــص ركملحر قر اإللماف بمباب  التكنولوج ا ال قم   والمدـــــــــائا المال    والتدـــــــــوا    

ــبكاع ايجتماا    وروقل   سو  األموال قر شـــــــــــــكا مننح  ارا م  ــاب وإقام  الشـــــــــــ و  ق   اإل شـــــــــــ
وق و   ور دــــــــــــــل  اقــامــ  ال واب  قر ققــاي األعمــال التاــا اــ  جلن صــــــــــــــ ــا  المو بين المححللن 
والشــــ ناع المحح   والدول   التر  ر لكب  وامان. وانب ر ر وــــ ص الموا ب الاذم  لتحديد الب امل 

  ا ارااج ا  واا األمد ورور   اقاقاا  وي ر ما بالندب  لحاجاع الضة ا .التر رحر  لث

 صـــد وررل م رنالا رـــ ارـــاع مباشـــ ة األعمال الح ة وآثا  اس قام  ج اااع ياع جوبة  ف ع  وموثوق    • 
ــح خال األذم  الناجم  عن جائح  م    ــ و ا   نما ارضــــ وقاجح  لحمرا ا  عمح   مكحعنا  ولكناا اــــ

(. وامكن ل  يوجح  صــد وررل م الدــ ارــاع عمح اع التنق ح التر ر ضــ   19-و واا )كوقلدقل و  ن
ــ ما قر لوقاع األذماع   ــاع ورنالا ا  واؤبح الط ار اي اج اتاع رــــ اع   وي رــ ــ ارــ ــ  الدــ لاا واــ
ــ ة األعمال الح ة قر رحرل    ــام قر ررل م لث  مباشــــــــ ــاعد قر رحديد الث  اع واألولوااع  وادــــــــ وادــــــــ
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نم   المدــــــتدام . وي جد من جال مزاد من الااوب إلاشــــــات رــــــااع و ن   لام  الب اااع ل دا  الت
 عن  واب األعمال ومؤردارام التاا ا .

رعزاز التندــــل  عحط جم   المدــــتوااعس قا رمكن لتنم   مباشــــ ة األعمال الح ة ل  رت ث  بمؤرــــدــــ    • 
ــاوب   ــل  جلن الاااع المعن   صــ ــ اغ   واودة منا بة. وادا التندــ ــمان لناا  صــ ــحح  لم ان وارــ الموــ

ــ اع ب  ات  واب   ــ ارــ ــد عمح   رر ا  الدــ ــت شــ ــ ة األعمال الح ة. وانب ر ل  ردــ ــاع لمباشــ ــ ارــ ورنالا رــ
األعمال والمؤرـــدـــاع المتنا    الوـــ   والوـــ ل ة والمتورـــق   وي رـــ ما لثنات األذماع ول. ركو   

  الدـــــ ارـــــاع المحدبة األ دا  الموجا  التوـــــدح الدـــــ ا  لاا لم ان ولواان. وامكن ل  ردـــــتالد وـاــــ 
ــاعد   ــتوااع. وامكن ل  ردـــ ــل  والتعاو  عحط جم   المدـــ ــدة من التندـــ ــ  ع بشـــ لحرقاعاع التر رضـــ
الشـ اكاع والمشاو اع جلن الرقاعلن العاف وال ا  م  الاااع المعن   قر النداف اإلركولوجر عحط  

ــ  برقاعاع معلن  رنالا ــاع محدبة األ دا  وخاصــ ــ ارــ ا قعاي ورردرم بعم قعال وقر الوقت رنالا رــ
  المنارــــــا. وانقوح التعاو  جلن الحكوماع الو ن   والمندماع الدول   والرقاي ال ا  عحط ل م  

 ولوا  لارتاابة عحط الوجح األكما من قوة مباش ة األعمال الح ة و نات مدتربا مدتداف وعابل.

ــابح العالمر ادامان  19-كوقلدواتقحا التعاقر من جائح  م   قل و  نو واا ) - 69 ( وال نوب ايقتوــــ
ــ  الدخا التر رعاار من ا رااي واب   متعدب األ  ا  ركو  قواان وقاب ان عحط رحب   اوت اجاع البحدا  المن اضـــــــــ
قر الار  المدق  المرت   م  اختاات ق   العما الائ . و تردرم المشو ة قر ماال الد ار  العام  والمداعدة  

ما  اردــاي الدــ ارــاع  رمكن لحنال المتعدب األ  ا  ل  رضــمن ااتعاشــان متمحو ا وول اإلادــا   الترن    و ضــ 
ــق   م  عدف ر    ــ ل ة والمتورـ ــ   والوـ ــدـــاع المتنا    الوـ ــ ة األعمال الح ة والمؤرـ قائما عحط رعزاز مباشـ
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